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JAV parama tik trims naujiems 
NATO nariams Lietuvai išeis į 

naudą 
Vilnius, birželio 18 d. 

(BNS) — Vašingtono sprendi
mas remti tik trijų valstybių 
priėmimą j NATO pirmajame 
plėtimo etape Lietuvai ir ki
tiems vidurio europiečiams 
kur kas naudingesnis, nei 
Vakarų Europos „stumiamas" 
penkių naujokų priėmimas. 

Be to, jau pats NATO 
sąjungininkų nesutarimas, 
kiek valstybių pakviesti į 
pirmąjį plėtros ratą, gali būti 
naudingas likusiems kandida
tams, nes suteiktų galimybę 
gauti sąjungos pažadą priimti 
juos kitame etape, mano JAV 
ir Lietuvos specialistai. 

Žinomas amerikiečių politi
kos apžvalgininkas Paul Glo
bė pastebi, kad Lietuva labai 
prieštaravo europiečių NATO 
narių siūlymui pakviesti pir
majame etape ne tik Čekiją, 
Lenkiją ir Vengriją, kaip nori 
amerikiečiai, bet ir Rumuniją 
bei Slovėniją. Kaip ir daugelis 
amerikiečių, lietuviai atvirai 

pripažįsta, kad penkių nau
jokų pakvietimas tolimon atei-
tin nukeltų antrąjį plėtimo 
etapą arba padarytų jį vi
siškai nerealiu. 

Apžvalgininkas cituoja Lie
tuvos prezidento užsienio poli
tikos patarėją Nerį Germaną, 
kad JAV ir Europos nuomonių 
skirtumai dėl naujų narių 
skaičiaus suteikia galimybę 
Baltijos ir kai kurioms kitoms 
Vidurio Europos valstybėms 
išgauti pažadų ateičiai. Todėl 
Vilnius greičiausiai sustiprins 
savo pastangas , kad NATO 
paskelbtų, jog antrasis plėti
mo etapas vyks konkrečiu lai
ku, o Lietuva tuo metu bus 
pakviesta į sąjungą. 

Lietuva j au keletą metų 
nuosekliai siekia, kad NATO 
įvardintų būsimus narius, ir 
tik vėliau nustatinėtų jų pri
ėmimo datą. Lietuvių nuo
mone, tai apsaugotų juos nuo 
patekimo į neaiškaus saugu
mo „pilkąją" zoną. 

Įvyko NATO karinių pratybų 
atidarymas 

Fort Polk, LA, birželio 16 
d. įvyko NATO karinių pra
tybų „Cooperative Nugget '97" 
atidarymas. Šventinėmis uni
formomis pasipuošę atidary
mo iškilmėse žygiavo NATO ir 
„Bendradarbiavimo vardan 
taikos" programoje dalyvau
jančių valstybių kariai. 

Renginį pradėjo Amerikos 
Jūrų pėstininkų generolas 
John J. Sheehan (NATO's Su-
preme Alien Commander, At
lantic and Commander in 
Chief, U. S. Atlantic Com-
mand), sakydamas, kad visus 
karius jungia bendras tikslas. 
nors jie ir atstovauja skirtin
goms valstybėms. „Jūs esate 
naujosios kartos taikdariai, 
tie, kurie būsite reikalingi pa
saulyje šiais neramiais lai
kais", kalbėjo gen. Sheehan. 

„Cooprative Nugget '97" — 
tai NATO taikdarystės ir hu
manitarinės pagalbos kariniai 
mokymai, kuriuose dalyvauja 
NATO valstybių — Belgijos, 

Kanados. Turkijos ir JAV ka
riai bei „Bendradarbiavimo 
vardan taikos" programos val
stybės — Albanija, Bulgarija, 
Čekijos Respublika, Estija, 
Gruzija, Vengrija, Kazachsta
nas, Kirgizs'Uu'>as, Latvija, 
Lietuva, Makedonija (buv. Ju
goslavija), Moldova, Lenkija 
Rumunija, Slovakijos Respub
lika, Slovėnija, Ukraina ir Uz
bekistanas. 

Atidarymo iškilmėse Lie
tuvą atstovavo jauni Lietuvos 
Karo akademijos kariūnai, va
dovaujami ltn. Remigijaus 
Baltrėno. Po iškilmių gen. 
Sheehan susitiko su lietuviais 
ir įteikė l tn. R. Baltrėnui „Co-
opertive Nugget '97" atminimo 
medalį. 

Su Lietuvos kariais taip pat 
susitiko, palinkėjo jiems sėk
mės pratybose majoras, karo 
pajėgų atstovas Lietuvos am
basadoje Vašingtone Valdema
ras Serapinas. 

Kpt. Arūnas Banion i s 

Didėja Lietuvos kariuomenės 
išlaidos 

Vilnius, birželio 17 d. 
(BNS) — Augančios išlaidos 
Lietuvos kariuomenei dau
giausiai skiriamos jos suderi
namumui su NATO didinti. 
antradienį Seimo posėdyje sa
kė kariuomenės vadas genero
las Jonas Andriškevičius. 

Kariuomenės vadas nema
no, kad Lietuvai būtų pigiau 
pačiai pradėti gaminti vaka
rietiškų standartų ginklus. 
„Šiandien ginklų rinka yra 
perpildyta, ir todėl mes galime 
nusipirkti pigesnių prekių", 
pabrėžė jis. 

Aplamai, sakė generolas, 
šiandien kariuomenė „gyvena 
geriau nei pernai" ir kariui 
tenka „tikrai ne penki šoviniai 
metams". 

* Vyriausybės nutarimu 
Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinei, pirmą kartą Lietu
vos sporto istorijoje iškovoju
siai Europos čempionato auk
so medalius, piniginiams pri
zams išmokėti skirta 250.000 
litų. Tokį nutarimą Lietuvos 
vyriausybė priėmė trečiadie
nio posėdyje. 
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Vilnius, birželio 18 d. (BNS). Trečiadienį Kryžių kalne, mi:..at diplomato Stasio Lozoraičio mirties trečiąsias 
metines, buvo pastatytas liaudies meistro Antano Mickevičių. ;s išdrožtas 2 m 20 cm aukščio kryžius, kurio pa
statymo iškilmes surengė pensininkų bendrijos „Bočiai'* resp,jukinė taryba, Sausio 13-osios brolija ir kitos vi
suomeninės organizacijos. Atminimo paminklas buvo pastatytas šalia kryžiaus, kurį atvežė velionio diplomato 
našlė Daniela Lozoraitienė. 

Juozo Polio nuotr.: Kryžių kalnas. 

Konservatoriai tikisi įstatymu 
sustabdyti valdininkų korupciją 

Atsakydamas į parlamen
tarų klausimus, ar kariai Lie
tuvoje rengiami partizaniniam 
karui, J . Andriškevičius sakė, 
kad ši teorija nestatoma aukš
čiau reguliariosios kariuome
nės gudrybių dėstymo. „Mūsų 
sąlygomis gali tekti vykdyti 
kovos veiksmus būnant oku
pacijoje, tačiau mes negalime 
ruošti kar ių vien partizanais, 
nors programose partizaninės 
kovos elementų yra", pažy
mėjo kariuomenės vadas. 

Kalbėdamas apie drausmę 
kariuomenėje, jis pasakojo, 
kad kiekviename Lietuvos da
linyje dabar yra viešai iš
kabinti anoniminiai telefonai, 
kuriais galima pranešti apie 
visas išt ikusias nelaimes, pa
tiriamą smurtą. 

Generolas mano, kad vadi
namieji nestatutiniai santy
kiai nėra išskirtinė kariuo
menės problema. Kaip to iš
vengti, kai viename kamba
ryje apgyvendinama 30 jau
nuolių, iš kurių vienas turi di
delius raumenis , klausė ka
riuomenės vadas. 

Vilnius, birželio 18 d. 
(BNS) — Konservatoriai 
pasiūlė viešųjų ir privačiųjų 
reikmių derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo priėmimą, 
kuris, kaip tikisi Seimo pirma
sis vicepirmininkas Andrius 
Kubilius, taps pirmuoju anti
korupciniu įstatymu Lietu
voje. 

„Iki šiol korupcijos prevenci
jai Lietuvoje buvo neskiriama 
dėmesio", sakė jis trečiadienį 
spaudos konferencijoje, kalbė
damas apie projektą, kurį par
lamentas jau pradėjo svarstyti 
antradienį. 

Pagrindinis dalykas, kurio 
siekiama šiuo įstatymu, kad 
prezidentas, Seimo ir vyriau
sybės nariai, valdininkai ne
galėtų gauti asmeninės nau
dos, naudodamiesi savo tar
nybine padėtimi. Pasak A. Ku
biliaus, priėmus šį įstatymą, 
valdžios koridoriai visuomenei 
taps „peršviečiami". 

{statymas draus valdinin
kams dalyvauti priimant spren
dimus, kai bus sudaroma su
tart is su įmone, kurioje 
valdininkas turi privačių tiks-

Įstatymu taip pat bus ban
doma atskirti dovanas, kurio
mis dažnai paslepiami kyšiai 
ir papirkimas. 

Projekto autoriai tikisi, kad 
priėmus įstatymą, bus iš
vengta ir tokių atvejų, kai val
dininkas pradeda ieškoti dar

bo privačioje struktūroje ir iš 
anksto bando įsiteikti būsi
majam darbdaviui. Todėl nu
matyta uždrausti valdininkui 
metus įsidarbinti privačioje 
struktūroje, su kuri3 jis turėjo 
glaudžius ryšius. f)ar dirbda
mas valdiškoje tarnyboje. 

Pasak A. Kubiliaus-, buvu

siame Seime vienas Ekonomi
nių nusikaltimų tyrimo ko
misijoje dirbęs parlamentaras 
tyrė sukčiavimus Valstybi
niame komerciniame banke. 
Nieko neištyrė, o vėliau išėjo 
dirbti į šį banką. Tai, Seimo 
vicepirmininko nuomone, pa
našu į korupciją. 

A. Kubilius mano, kad iki 
rudens šis įstatymas bus 
priimtas, o kitoje Seimo sesi
joje numatoma priimti dar ke
lis panašius įstatymus. 

Rusija netikėtai atidėjo Lietuvos 
parlamentarų vizitą į Maskvą 
Vilnius, birželio 18 d. 

(BNS) — Šią savaitę turėjęs 
įvykti Lietuvos Seimo Už
sienio reikalų komiteto dele
gacijos vizitas į Maskvą buvo 
netikėtai paskutinę minutę 
atidėtas. 

Estija tos pačio- čečėnų de
legacijos šį antradienį į valsty
be neįsileido. 

Lietuvos parlamentarai 
Maskvoje turėjo lankytis šį 
pirmadienį ir ant-adienį ir ten 
susitikti su Dūm-s vicepirmi
ninku Aleksandr Šochin, už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninku Vladimir Likin, Saugu
mo komiteto, komunistų, „Ja-
bloko". „Mūsų namai — Rusi
ja" ir kitų frakcijų nariais. 
Taip pat buvo pienuoti susiti
kimai su prezidento patarėju 
Sergej Prichodk;; bei užsienio 
reikalų vicemir.stru Alek
sandr Avdejev. 

Šis Seimo UR komiteto na
rių vizitas buvo netikėtai 
atšauktas prae isį penkta-

Valdančioji dauguma mėgins vėl 
priimti turto grąžinimo įstatymą 

Vilnius, birželio 18 d. 
(BNS) — Konservatoriai ap
gailestauja dėl prezidento 
sprendimo gražinti pakartoti
nam svarstymui nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo įstatymą ir, 
greičiausiai, mėgins įstatymą 
priimti. 

Vienas partijos vadovų Sei
mo pirmasis vicepirmininkas 
Andrius Kubilius trečiadienį 
spaudos konferencijoje sakė 
norįs dar palaukti prezidento 
nutarimo. 

Tačiau, sakė A. Kubilius, 
prezidento komentaruose jis 
teišgirdęs LDDP vadovo Čes
lovo Juršėno „argumentus, pa

puoštus socialdemokratų va
dovo Aloyzo Sak i.o intarpais". 

Pasak Seimo vicepirminin
ko, jei preziden; s žada ir to
liau remtis LDi>P nuostato
mis, tuo lengviau bus konser
vatorių kandid "ui būsimuo
siuose prezjdent rinkimuose. 

A. Kubilius sakė pastebėjęs 
įproti, kad pri<- sustabdyda-
mas Seimo spr< ndimą prezi
dentas kviečiąs; 'rakcijų vado
vus pasitarti. T-čiau praėjusį 
pirmadienį, A. Kubiliaus ver
tinimu, prezidentas pateko „į 
savo paties p?.-pęstus spąs
tus", nes iš 8 fr ikcijų atstovų 
6 ragino pasinšyti priešta
ringą įstatymą. 

dienį, Rusijos pusei staiga 
pranešus, kad atsirado „tech
ninių kliūčių" ir neįmanoma 
užtikrinti „tinkamo lygio" su
sitikimų. 

Kai kurių Lietuvos Seimo 
narių nuomone, „technines 
kliūtys" galėjo atsirasti tuo
met, kai penktadienį Lietuvos 
parlamente lankėsi Čečėnijos 
parlamento užsienio reikalų 
komiteto delegacija, kurią pri
ėmė Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. 

„Įtariu, kad tai rimčiausia 
priežastis, žinant ypač jautr ią 
Rusijos reakciją, kai kalbama 
apie bet kokius kontaktus su 
Čečėnija", sakė vienas Lietu
vos Seimo narys. 

Kultūros ministras 
— apie kritišką 

padėtą ministerijoje 

Vilnius, birželio 18 d. 
'Elta) — Kultūros ministras 
Saulius Šaltenis teigia, kad iš 
ministerijos išėję pareigūnai 
turi „teisę sakyti, jog nesutiko 
su ministro darbo stiliumi". 
,,Aš prieš tokius teiginius ne
protestuosiu", pareiškė jis tre
čiadienį vykusiame Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto posėdyje. 

S. Šaltenis negalėjo įvar
dinti klausimų, kuriais jo nuo
monė su buvusiais vicemini
strais nesutapo, tačiau tvirti
no, jog „ateina laikas, kai 
valdininkai negales politikuo
ti". Seimo nariams pasiteira
vus, ar viceministrai pasitrau
kė del politikavimo, ministras 
to nepatvirtino. 

„Žinoma, jaučiuosi kaltas, 
kad viskas taip atsitiko, ta
čiau manau, kad su žmonė-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS, INTERFAX, ITAR-TASS, BeiaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais. 

Talinas. Čečėnijos parlamentarams, keliaujantiems po 
Baltijos valstybes, nebuvo leista įvažiuoti į Estijos teritoriją, 
kadangi jie neturėjo tarptautiniu lygiu pripažintų kelionės do
kumentų, o tik sovietinius pasus, kurie nebepripažįstami Esti
joje, ir Čečėnijos keliones dokumentus. 

Amsterdamas. ES vadovai nepriėmė ryžtingų sprendimų, 
kuriant bendrą užsienio ir gynybos politiką. Toks kuklus Ams
terdamo susitikimo rezultatas, diplomatų nuomone, ne viene
riems metams sustiprins JAV dominavimą, užtikrinant Euro
pos saugumą. Vokietija ir Prancūzija, kurios praeitais metais 
paskelbė, jog Europa turi vykdyti vieningą ir patikimą užsienio 
politiką, galų gaie susitarė tik del to, kad bendrai ES užsienio 
politikai atstovaus vienas iš „eurokratų", ES Ministrų Tarybos 
generalinis sekretorius, vokiečių diplomatas Juergen Trumpf. 
ES vadams, D. Britanijai ir vad. neutralioms valstybėms (Airi
jai, Švedijai, Suomijai ir Austrijai) pasipriešinus, nepavyko su
sitarti dėl Vakarų Europos sąjungos (WEU) įjungimo į ES. 
VVEU liks nepriklausoma organizacija, kuri pagal susitarimą 
su ES vykdys humanitarines, taikos palaikymo ir krizių sure
guliavimo misijas. Šiaurės valstybes buvo ypač susirūpinę, kad 
sustiprinus ES gynybinę dalį, del Rusijos pasipriešinimo komp
likuotus! Baltijos valstybių galimybes įstoti į ES. 

Vašingtonas. Makedonijos prezidentas Kiro Gligorov antra
dienį Vašingtone susitiko su JAV prezidentu Bill Clinton. Jie 
aptarė NATO vadovaujamų pajėgų vaidmenį Balkanuose. Gli
gorov išreiškė pageidavimą, kad pajėgos regione pasiliktų il
giau nei numatyta. NATO ketina Bosnijoje ir Herzegovinoje 
dislokuotas pajėgas išvesti kitų metų birželį. Pasak K. Gligo
rov, Makedonija yra pasiruošusi priimti visas arba dalį NATO 
pajėgų, nes, jo nuomone, jos prisideda prie saugumo pasie
nyje. 

Tokyo. Šiaurės Korėja pasiryžusi stoti į „lemiamą mūšį" su 
Jungtinėmis Valstijomis bei Pietų Korėja, kurios esą „yra pasi
rengusios užpulti" bado išsekintą valstybę, trečiadienį pranešė 
oficialioji Šiaurės Korėjos naujienų agentūra. „Dabar, kai tam
sūs karo debesys telkiasi virš mūsų žemės, revoliucinė Šiaurės 
Korėjos armija negali sėdėti sudėjusi rankas", sake Šiaurės Ko
rėjos kariškių atstovas spaudai. 

Zurich Šveicarijos parlamento Aukštieji rūmai pritarė „pi
nigų plovimo" įstatymo sugriežtinimui, ne tik suteikiančiam 
teisę bankininkams pranešti apie įtartinus finansinius pervedi
mus, kurie gali būti susiję su narkotikų prekyba ar kitu orga
nizuotu nusikalstamumu, bet įpareigojančiam tą daryti. Pagal 
įstatymą, bankininkai, nepranešę apie įtartinus pervedimus, 
bus baudžiami iki 138,000 dolerių bauda. Įstatymas galios ne 
tik bankams, bet ir draudimo bendrovėms, investicijų fondams 
ir vertybinių popierių firmoms. 

Ryga. Čečėnijos parlamento delegacija pareiškė nepasiten
kinimą Latvijos Seimo pirmininko Alfredo Čepanio pareiški
mais ir Estijos vyriausybės veiksmais. Spaudos konferencijoje 
Rygoje antradienį Čečėnijos delegacijos vadovas Achjad Idigov 
pažymėjo, kad Seimo pirmininkas įžeidė čečėnų tautą, atsisa
kęs susitikti su įgaliotųjų jos atstovų delegacija. Estija neįsi
leido čečėnų, nes ji nebepripažįsta sovietinių pasų, kurie tebe
galioja Čečėnijoje. A. Idigov pabrėžė, kad Čečėnijos parlamen
tas yra demokratiškai išrinkta institucija, ir šį faktą pripažino 
tarptautinės organizacijos. 

Manama JAV gynybos ministras William Cohen. tęsdamas 
kelionę po Persijos įlankos valstybes, pasakė, kad Iranas turi 
naujų iš lėktuvo paleidžiamų sparnuotųjų raketų, kurios gali 
būti taikomos į laivus. Spaudos konferencijoje Bahraine, W. 
Cohen sakė, kad raketos yra dar vienas įrodymas, jog Iranas 
stiprina savo karines pajėgas. Pasak jo, be sparnuotųjų raketų, 
nupirktų iš Kinijos. Iranas taip pat turi raketų, paleidžiamų 
nuo žemės ir iš laivų. 

Freetown. Karinis Sierra Leone vadas Johnny Paul Koro-
ma antradienį Freetown kariniame štabe buvo prisaikdintas 
valstybės vadovu. J. P. Ko romą vadovauja Karinių pajėgų val
dymo tarybai, sudarytai po to, kai jaunesnieji karininkai gegu
žės 25 d. nuvertė išrinktą civilį Sierra Leone prezidentą 

Maskva. Rusijos turimi branduoliniai ginklai 10-15 metų 
garantuoja valstybes sienų saugumą ir jos teritorijos vienti
sumą, antradienį pareiškė Rusijos generolas Aleksandr Pisku-
nov, kuris vadovauja karines reformos finansinio ir ekonominio 
užtikrinimo komisijai prie Gynybos tarybos. 

Ankara. Turkijos policija bei žvalgyba nuo šiol atidžiai ste
bės valstybės mečetes ir religijos kursus, antradieni pranešė vi
daus reikalų ministerija. Šiais Turkijos kariuomenes siūlomais 
veiksmais bus siekiama pažaboti įslamistus. Civiliais rūbais 
persirengę policininkai klausysis įtariamųjų pamokslų, įraši
nes ir filmuos. 

mis, su kuriais reikėjo atsis
veikinti, reikėjo atsisveikinti 
greičiau", teigė S. Šaltenis. 

Tuo pat metu jis pabrėžė, 
jog viceministrų ir aukštų pa
reigūnų atsistatydinimas yra 
„ministerijos vidaus reikalas", 
neišvengiamas vykdant refor
mas. 

K A L E N D O R I U S 

Birželio 19 d.: Šv. Romual 
das, abatas (952-1027 m.); Ger 
vazas, Protazas, Deodatas, Dovi-
las, Ramunė. 

Birželio M <L: Silvenjus, Flo-
rentina. Genulis, Aiva. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
D F T R O I T , MI 

KONGRESO ATSTOVAS 
J. KNOLLENBERG 

REMS REZOLIUCIJĄ 

Michigano valstijos 11-tos 
apygardos Kongreso atstovas 
Joe Knollenberg š.m. birželio 
6 d. pranešė „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlei, kad jis 
yra cosponsorius Atstovų rū
mų fflO Rezoliucijos, rekomen
duojančios Estiją. Latviją ir 
Lietuvą įjungti į NATO. Jei ši 
rezoliucija bus pateikta balsa
vimui Atstovų Rūmuose, jis už 
ją balsuos. Taip pat pranešė, 
kad jis rems Hyde pasiūlytą 
rezoliucijos pataisą, kuri siūlo, 
kad Pabaltijo valstybės būtų 
įtrauktos į NATO. 

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS 

Pabaltiečių komiteto rengia
mas Birželio trėmimų minė
jimas Detroito apylinkėje vyko 
š. m. birželio 15 d. Farming-
ton Hills Latvių liuteronų 
bažnyčioje. Minėjimui vadova
vo latviai, kurie šiais mietais 
pirmininkauja Michigano Pa
baltiečių komitetui. Lietuvius 
komitete atstovauja Detroito 
Lietuvių organizacijų centro 
pirmininkas adv. Kęstutis 
Miškinis. 

PAŠNEKESYS SU 
LIETUVOS ŠVIETIMO 

MINISTRU 

Birželio tragiškus įvykius 
paminėjo abi Detroito lietuvių 
radijo valandėlės, l i e tuviškų 
melodijų"' radijo valandėlė 
birželio 14 dieną perdavė pasi
kalbėjimą su Lietuvos švieti
mo ministru Zigmu Zinke
vičium. Pasikalbėjimas buvo 
įrašytas birželio 11 dieną Dai
navos jaunimo stovykloje, 
Lietuvos Fronto bičiulių sto
vykloje. Ministras, savo pasi
kalbėjime su Algiu Zaparacku. 
pasidžiaugė, kad išeivijoje 
Krikščioniškų politinių svars-
tybų konferencija, birželio 7 d. 
vykusi Čikagoje priėmė rezo
liuciją remiančią Vytauto 
Landsbergio kandidatūrą į 
Lietuvos prezidentus. Minist
ras Zinkevičius pabrėžė, kad 
ir Lietuvos Krikščionys De
mokratai remia Vytautą 
Landsbergį. 

Im 

D E T R O I T O „ŽIBURIO" 
M O K Y K L O S ŽINIOS 

Detroito „Žiburio" mokyklos 
mokslo metai jau pasibaigė. 
Tik dabar galima apžvelgti 
kas vyko nuo sausio pradžios, 
kai mokiniai sugrįžo iš Ka
lėdų atostogų ir pradėjo moks
lo metų antrą pusmetį. Tauti
nių šokių mokytoja Lėle Vis
kantiene ir dainavimo moky
toja Virga Šimaityte tuoj 

emesi ruošti vaikus Vasario 
16-tos minėjimui, kuris įvyko 
vasario 16 d. 

Mokykla šventė ir kovo 11 d. 
nepriklausomybės šventę. Pro
gramėlę pradėjo jauniausi mo
kinukai, tai žiburėlio" ir 
„Liepsneles" mokiniai, vado
vaujami mokytojų Danutes 
Sirgedienės ir Vilijos Idzely-
tės. Jie dainavo „Marš, marš, 
kareivėli", kartu su jų dainų 
mokytoja Virga Šimaityte. 

Pirmo skyriaus mokytojos 
Kristės Zomborienės klasė de
klamavo eilėraštį „Ačiū", kurį 
mokytoja pati parašė. Vai
kučiai iš savo širdelių gilumos 
išsakė padėkos žodžius tėve
liams už viską — už mielą ir 
brangią šalį, meilę Lietuvai ir 
jos žmonėms. 

Nijolės Lapšienės, antro 
skyriaus klasė deklamavo Jo
no Minelgos eilėraštį .Lietu
va". Rankutėse laikė spalvo
tus savo sukurtus lietuviškus 
simbolius: tautines vėliavas, 
Gedimino pilis. Vyčius ir kt. 

Rasos Karvelienės vienų 
berniukų trečio skyriaus kl?sė 
šauniai ir didvyriškai dekla
mavo Albinos Kašubienės 
eilėraštį „Lietuva". Buvo ir jų 
darbų parodėlė salės kampe
lyje: Lietuvos kryžiai, Velykos 
ir margučiai, šeimos kilmė, 
Lietuvos žuvys, krepšininkai 
— Sabonis, Marčiulionis; Ne
munas ir net savų šeimų jų 
sukurti herbai. 

Ketvirto skyriaus mokytoja, 
Rima Janukaitytė ir penkto 

skyriaus mokytoja Nida Kau
nienė paruošė Čiurlionio meno 
kūrinių parodą. Mokiniai nu
piešė savo interpretacijas jų 
pasirinkto Čiurlionio meno 
kūrinio ir paaiškino, kodėl tą 
kūrinį pasirinko. 

Penkto skyriaus mokiniai, 
apsirengę vaidybos kostiu
mais, papasakojo pasirinktų 
Lietuvai garbingų didvyrių 
praeitį. Arija ir Tadas Kaspu
čiai vaidino Darių ir Girėną; 
Andrius Miliūnas buvo Vytau
tas Didysis; Algytis Kasputis 
buvo Mindaugas ir Jonas Pas
kųs vaidino Šv. Kazimierą. 

Šeštas skyrius su savo mo
kytoja Virga Norkevičiene pa
ruošė vaizdajuostę. Mokytoja 
savo sudėtoje juostelėje rodė 
mokiniams, kaip senelė pasa
kojo apie Lietuvos nepriklau
somybę. Kovo vienuoliktąją. 
Vasario šešioliktąją. Sausio 
tryliktąją ir kitas Lietuvai 
svarbias ir reikšmingas datas. 

Lietuviškai besimokančių 
klasė, su jų mokytoja Vida 
Juškiene, vaidino Aleksandro 
Radžiaus vaizdelį „Vilniaus 
Angelas" — apie Sausio try
liktąją. 

Po mėnesio mokyklos kur
santai paruošė stočių popietę. 
Jie visi pristatė jaunesnėms 
klasėms žinias apie įvairias 
lietuviškas šventes. Vieni pa
sakojo apie Kalėdas, kiti apie 
Velykas, dar kiti apie Užga-
-.t-n.u burtus ir tt Kiekvienoje 
^tolyje, kursantą.- papasakojo 

Detroito ..Žiburio" mokyklos mokytojos. Pirmos eiles viduryje — mokyklos vedėja Rita Kasputiene. 

truputį apie šventę, tada vai
kus klausinėjo apie tą šventę 
ir paruošė kokį trumpą užsi
ėmimą. Vienoj stotyje vaikai 
piešė, kitoje jie galvosūkius 
sprendė, dar kitoje juostas 
puošė, kiti burtus traukė. To
kia popietė visiems buvo malo
ni. Vyresni mokiniai gavo pa
tyrimo kaip su jaunesniais 
dirbti, o jaunesniems buvo ge
ras pavyzdys. 

Netrukus ir mokslo metų 
pabaiga atėjo. Pabaigtuvės 
vyko gegužės 10 dieną. Kaip 
įprasta, vedėja Rita Kaspu
tiene tarė užbaigimo žodį ir 
padėkojo visiems, kurie uoliai 
dirbo per ištisus metus: moky
tojos, tėvų komitetas ir keli 
kiti atskiri asmenys. Danutė 
Sirgediene. ..Žiburėlio" moky
toja, į pirmą skyrių išleido 
keturis darželio ..abiturien
tus": Viktorą Pu.škorių, Tadą 
Lukasievviscz. Luką Rudį ir 
Saulių Matveką. Vilijos Idzelytės 
du mokiniai — Tomas Pesys ir 
Tomas Soltis perkeliami į vy
resnių lietuviškai besimo
kančių klasę. 

Visų klasių mokytojos pra
nešė ką jų klasės darė per me
tus ir kiekvienam mokiniui 
įteikė dovanelę ir pažymėjimą. 
Visi mokiniai šoko tautinius 
šokius. 

Rūta Mikulioniene tarė at
sisveikinimo žodį šių metų 
abiturientams, kurie lankė 
kursantų ar lietuviškai besi
mokančių klases. Šių metų 
abiturientai buvo: Lisa Gri
ciūte, Tadas Baukys, Tomas 
Janušis. Mark Juška. Audra 
Lapšyte. Nida Lapšytė. Ed
mundas Leparskas. Lora Ma-
jer, Alexa Rūkštelytė. Elenutė 
Sventickaite ir Tomas Sven-
tickas. Abiturientės Audra 
Lapšytė ir Elenutė Sventic
kaite perskaitė visų abiturien
tų parašytus prisiminimus ir 
padėkos žodžius. Po iškilmių 
abiturientai, jų mokytoja ir 
tėveliai pietavo restorane, 
švęsdami mokyklos baigimą. 

Vakare ..žiburio" mokyklos 
tėvų komitetas ruošėsi vaka
rienei ir koncertui. Neringos 
Nekrašiūtės ir mokytojos Lai
mos Lapkauskaitės Jau kelis 
šeštadienius tėvai susibūrę 
virtuvėje ruošė virtinius. Už
baigimo rytą nemažas būrys 
susirinko bulves skusti, kad 
svečius galėtų ir kugeliu pa-

I)t-troito ..Žiburio" mokyklos ki eramos abitune įkuhoniene 

vaišinti. 
Kai žmonės sočiai pavalgė 

vakarienę ir skaniais pyragais 
užsigardžiavo, prasidėjo kon
certas. Lietuvos svečiai buvo 
šiltai priimti. „Žiburio" mo
kyklos mokiniai taip pat pri
sidėjo prie programos ir padai
navo keletą dainų. Juos pa
ruošė mok Virga Šimaityte. 
Programos pabaigoje mokiniai 
kartu su Neringa padainavo. 
Po programos, daug šeimų 
prisidėjo prie tvarkymo, ir 
tada iškeliavom pasidžiaugti 
prasidėjusiomis atostogomis. 

RGM ir VŠ 

D A Y T O N A B E A C H , F L . 

JANINOS 
BUDREIKIENĖS 

IDOMI PASKAITA 

Lietuvių Bendruomenės Day-
tona Beach apylinkės valdy
bos ruošiami tradiciniai pa
bendravime pietūs ir vasarą 
vyksta Horr.ers restorane. Bir
želio 4 d., trečiadienį, į resto
raną pietų atvyko arti pen
kiasdešimt asmenų, jų tarpe 
Jurgio ir- Anicetos Mažeikų 
dvi giminaitės iš Lietuvos ir 
naujas šio telkinio gyventojas 
Bacevičius. LB apyl. pirminin
kas Mindaugas Petrikas, pas
veikinęs dalyvius, paskaitai 
pakvietė Janiną Bureikienę, 
kuri jau kartą yra kalbėjusi 
apie vitaminų reikšmę žmo
gaus organizmui. Šį kartą ji 
kalbėjo apie mineralus. Įdo
miai, moksliškai paruoštoje 
paskaitoje, kalbėtoja aptarė 
mineralų rūšis, jų kilmę ir 
naudingumą žmogaus organiz
mui. 

Janina Budreikienė, baigusi 
aukštuosius chemijos moks
lus, ilgą laiką dirbusi savo sri
tyje, yra .zerai susipažinusi su 
vitaminų ir mineralų rūšimis, 
jų naudin^Tjmu žmogaus orga
nizmui. .Mūsų sveikatai esą 
reikalingiausia 13 mineralų 
rūšių, svarbieji jų — kalcis, 
geležis, jodas. Suminėjo mine
ralų poveikius, galinčius su
kelti ir neigiamų reiškinių. Ji 
minėjo ir kitus būdingus, 
žmogaus sveikatai tarnaujan
čius, reiškinius —juoką, mal
dą, draugystes ir pan. Ačiū 
prelegentei už įdomias žinias 
sveikatos apsaugai. 

Pirmininkas Mindaugas Pe
trikas drauge su dalyviais, 
padėkojo sąskaitininkei. Po to 
Algirdas Šilbajoris. LB Flori
dos apygardas, Daytona Beach 
apylinke- rinkimų komisijos 
pirmininkas, pranešė apie 
prykusius LB rinkimus į XV 
tarybą tvtona Beach telki
nio !<•:. įomenininkai akty
vi,)! !i.i._. i\o balsavimuose Iš 
.-.įr.išuo- registruotu 103 as-
ir.er-.u. ii- įeni^k.i; ,irha paštu 
b.iis.-iv., - ; "asmenys, kas su
darė art. 85<% balsuotoju B 
D.iv'on.i ench .i;;y!;r,kes klin
tini.iMv- :ir Birute Preikš-
tiene ir i rute Koziaene. mū-
~u apvi <eje u/einusios pir
ma ir t r ią vieta, tačiau -u-
-k.iH'iav Floridos apyg. hal-
-av:m<) pehu.v rr.usų kan 
didatem- ontruko kiek balsu 
Svarbu. • id rinkimuose norui 
dalyvav< > komisija pirm Al

girdas Šilbajoris. Vanda Bag
donienė ir Jurgis Janušaitis 
rinkimus pavyzdingai prave
dė. 

Jurgis Janušai t i s 

W O R C E S T E R , M A 

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

LB Worcesterio apylinkės 
valdyba birželio 8 d. suruošė 
nepamirštamų tragiškųjų bir
želio ir kitų Sovietų Sąjungos 
vykdytų baisių lietuvių tautos 
naikinimo įvykių minėjimą. 

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje už tremtinius ir vi
sus kankinius šv. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė para
pijos adm. kun. Antanas Noc-
kūnas, MIC. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargo-
ninkės Onos Valinskienės. 
Dalyvavo dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa. Tautiniais dra
bužiais pasipuošusios ALRK 
Moterų sąjungos 5-tos kuopos 
pirm. Aldona Jakniūnaitė ir 
vicepirm. Angelė Garsienė ne
šė aukojimo dovanas. Berna
deta Miliauskaitė-Harris, kuo
pos iždininkė, skaitė šv. Mišių 
skaitinius. Zigmas Dabrila bu
vo komentatorius. 

Po Mišių šventoriuje prie 
paminklo, dalyvaujant pamal
dų dalyviams, vyko trumpos 
žuvusių pagerbimo apeigos, 
vadovaujant dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopos vadui 
Arūnui Grigalauskui. Šaulės 
Janina Miliauskienė ir Izabelė 
Parulienė padėjo vainiką. Šv. 
Mišias aukojęs kunigas su
kalbėjo maldas. Trumpai kal
bėjo Worcesterio lietuvių orga
nizacijų tarybos pirm. Petras 
Molis. Sugiedota „Marija. Ma
rija". Po to sugrįžome visi į 
parapijos salę, kurioje vyko to
limesnė tragiškųjų įvykių pri
siminimo ir pagerbimo tąsa. 

Vadovavo LB apylinkes 
pirm. Romas Jakubauskas. Jis 
pristatė šio minėjimo kal
bėtoją LŠSI garbės vadą prof. 
dr. Vaidievutį Mantautą iš 
Hartford, CT. Profesorius pa
reiškė, kad jis kalbės ne savo. 
bet Sibiro tremtinių žodžiais. 
Pirmiausia prisiminė savo 
senelę. Emiliją Putvinskienę-
Putvienę. Vlado Putvio Lietu-
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vos Šaulių sąjungos įsteigėjo 
žmoną, visų vaikaičių vadi
namą senele, o šaulių moterų 
tarpe — močiute. J i daug 
iškentėjo, bet napalūžo. No
rėjo, kad jos vaikaičiai su
prastų gyvenimo prasmę, mei
lę ir pareigą savo Tėvynei. 
Štai močiutės linkėjimas įra
šytas dabartinio profesoriaus 
Vaidievučio Mantauto, jos 
anūko knygelėn „...kad žmo
gaus gyvenimas būtų laimin
gas, negana vien tik kūno 
reikalavimus patenkinti , būti
nai reikia ir sielai maisto, o 
sielos maistas — tai darbas 
savo tautai. Tad mylimas Vai-
duli, derink savo asmens no
rus ir troškimus su savo tau
tos šviesia ateitimi", — tai 
linkėjo savo keturiolikmečiui 
vaikaičiui. 1941 m. birželio 14 
d., genu tė Emilija, ka r tu su 
sūnaus Vytauto šeima buvo 
ištremta į Sibirą, ten ir mirė. 
Penkios Putvių šeimos kartos 
kentėjo Sibiro kančias. Profe
sorius dar naudojosi „Trem
tinių Lietuva" knyga, iš kurios 
skaitė laiškų ir poezijos iš
t raukas, sukur tas t remtinių 
Sibire. „Lietuviškas eilėraštis 
gimsta kančioje". Miškinis ta
ria: „Žmogus kalėjime be vil
ties, bet klaupiasi prieš 
Kristų". Miškinis sako: „Gy
venimas remiasi ant šių da
lykų: tikėjimas, Tėvynė, viltis" 
ir užbaigė sukur ta psalme. 
Programos vedėjas padėkojo 
profesoriui Vaidievučiui Man-
tautui už mums pateiktus bro
lių ir sesių — Sibiro kankinių 
gyvus žodžius, o visiems, taip 
gausiai atsilankiusiems. Mi
nėjimas baigtas Lietuvos him
nu. LB pirmininkas R. J aku
bauskas pakvietė visus pasi
vaišinti kavute ir bandelėmis. 
Vaišes paruošė pirmininko 
žmona Teresė Jakubauskienė . 

J.M. 

• 1940 m. birželio 15 d. So
vietų Sąjunga okupavo Lietuvą. 

LINAS SIDRYS, B E 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

ARASZLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave.. Suite 310 

NaperviUe. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tower 1 .Surte 3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

UH. L PblHklKJS 
DANTL) GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708)5964055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hllt, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

EDMUNDAS VZZ7NAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prte Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin. IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

CanMac Diagnoaia, LTD. 
6132 S Kedzie Ave 
Chicago. IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab tel. 773-471-3300 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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• Mažiausia Lietuvos mūri
ne pilie yra Liškiavoje (Varėnos 
raj.l. Ji pradėta statyti XV a. 
antroje pusėje, bet nebaigta. Iš 
mūro liekanų ir kalno aikštelės 
konfigūracijos spėjama, kad ji 
buvo numatyta su keturiais 
bokfttais. Pilies kiemo plotas 
1.800 2,500 kv metrų. 



Žemaitijos sukilimo, 1941 m. birželio 21-25 d., vado Lietuvos kariuomenes kpt. Jono Noreikos (vėliau antisovie-
tinėje rezistencijoje, 1946-1947 m., tapusio generolu ir pasivadinusio slapyvardžiu „Generolas Vėtra") sukilėlių 
būrys, 12 vyrų, dalyvavusių dviejose kautynėse: 1946.06.22 ir 1941.06.23 d. prie Stonaičių tilto, kartu su apy
linkės kaimų LAF dalyviais ir jų šeimų nariais, praėjus dviem savaitėm po sukilimo susirinkę pobūviui Nau-
sodžio kaime, Plungės valsčiuje, prie sukilėlio Liudviko Meškausko sodybos. Nuotr. A. Butkaus iš Plungės 

SUKILIMĄ PRADĖTI... 

DAMIJONAS RIAUKA 

Tai yra žodžiai iš Lietuvių Akty
vistų Fronto (LAF) štabo posėdžio, 
įvykusio 1941 m. birželio 22-ają 
dieną 10-tą valandą Kaune, Ža
liakalnyje, Senelių prieglaudos pa
talpoje, Aukštaičių gatvėje. 

Čia yra ištrauka iš spaudai pa
ruoštos knygos „Karas prasidės ry
toj..." apie sukilimo pradžią vie
name vakarinės Žemaitijos kampe
lyje. Tai autentiškas pasakojimas 
apie lemtingąsias okupacijos pabai
gos dienas 1941 m. vasarą. Tomis 
dienomis tokių sukilimo židinių 
Lietuvoje buvo ne vienetai, ne 
dešimtys, o šimtai atvejų. 

Pasakotojas yra Žemaitijos suki
limo dalyvis bario, kuriam tiesio
giai kautynėms vadovavo visos 
Žemaitijos sukilimo organizatorius 
ir vadas kapitonas Jonas Noreika, 
vėliau antisovietinėje kovoje (1945-
1946 m.) tapęs generolu ir konspi-
rapiws-.«l*lei pasivadinęs .Generolu 
Vėtra". Už drąsą, pasiaukojimą, 
ryžtą ir duotosios priesaikos įvyk

dymą (1947.02.16) .Generolą Vėtrą" 
komunistai sušaudė. Kapitonas Jo
nas Noreika — „Generolas Vėtra" 
1997 m. vasario 14-tos dienos Lie
tuvos prezidento dekretu Nr. 1205 
buvo apdova otas Vyčio Kryžiaus 
laipsnio ordii t (po mirties). 

Pasakojimo autorius Damijonas 
Riauka betarpiškai su ginklu daly
vavo kautynėse prieš sovietinius 
pasieniečius kpt. Jono Noreikos — 
.Generolo Vėtros" būryje, tuoj pat 
po sukilimo buvo .Žemaičių legio
no" karys-partizanas, 1944 m. 
mokėsi Lietuvos Vietinės rinktinės 
(LVR) Karo mokykloje (Marijam
polėje) ir, sugrįžusiam iš šios mo
kyklos (vokiečiams likvidavus 
LVR), partizanų .Vanagų" vado
vybė suteikė leitenanto laipsnį. 

Dabar D. Riauka yra Lietuvos 
Vietinės rinktinės (LVR) karių klu
bo tarybos narys. 

Redakcijos informacija 

1941-ieji... Birželis karštas 
kaip niekada. Laukuose der
lius turės būti gausus. Rugių 
ūgiai tokie aukšti, kad, atrodo, 
greit rugiapjūtė... 

Dar nesibaigus mokslo me
tams gimnazijoje, tėvelis liepia 
man grįžti iš Plungės į kaimą 

ir, atrodo, kažką svarbaus 
nori pasakyti. Taip pat 
anksčiau grįžta ir brolis Liud
vikas iš Telšių amatų mokyk
los. Namuose susirenka visa 
devynių asmenų šeima. Brolis, 
slapta pasikvietęs mane, pa
pasakoja, kaip prieš porą 
dienų j am teko atlikti ypač pa
vojingą ir sudėtingą užduoti: 
iš Telšių į Žarėnus naktį teko 
nunešti penkis pistoletus. Aš 
džiaugiuosi jo operacijos sėk
me. 

Jau kuris laikas jaučiama 
įtampa. Pažįstami žmonės 
mažais būreliais pašnibždomis 
aiškinasi matę vokiečių kari
ninkus, organizavusius lietu
vių repatriaciją. Kai kurie sa
kosi girdėję apie ypatingus 
ryšininkų perėjimus per sieną 
ir jų grįžimą su geromis 
žiniomis. Aš visa tai suprantu, 
bet privalau tylėti labiau už 
kitus, kad neišduočiau savo 
draugų — partizanų. Du kar
tus jau mane šaukė tardymui 
čekistai ir vis klausinėjo, ar 
nesu girdėjęs apie kokias nors 
organizacijas. Tačiau turiu jau 
šiokį tokį konspiracijos paty
rimą, nes ir anksčiau gimnazi
jos ateitininkų organizacija 
policijos buvo persekiojama, o 
aš nuo 1937-ųjų metų sėk
mingai vadovavau Plungės 
gimnazijos jauniesiems ateiti
ninkams. 

Birželio 13-ąją mane 17-
metį pasišaukia tėvelis, įtei
kia Telšiuose gautą gimimo 
pažymėjimą ir sako: „Šiandien 
dviračiu tu privalai nuvažiuoti 
iki Klaipėdos krašto sienos ir 
stebėti viską, kas dedasi ke
liuose. Atrodo, kad mūsų 
šeimai teks pereiti sieną 
arba... toliau kalba nutrūksta. 
Uždavinį atlieku. Raudonar
miečiai gausiai eina ir va
žiuoja Klaipėdos link. Arkliais 
traukiami pabūklai įklimpsta 

keliuose, nes jie važiuoja vie
na praveža (jie kitaip nesu
pranta), o saulė kepina negai
lestingai. Arkliai ginasi nuo 
vabzdžių, o bolševikai keikiasi 
triaukščiais „matais"... Kitą 
dieną (birželio 14-ąją) keliais 
pasipila raudonųjų „polutar-
kos" su verkiančiais vaikais, 
seneliais, nelaimingomis lietu
vių šeimomis, tremiamomis į 
Sibirą. Man pasidaro aišku, 
kodėl buvau prieš laiką iš
kviestas iš gimnazijos, pa
aiškėja ir tėvelio duota 
užduotis. Be kita ko, mano 
tėvelis buvo Klaipėdos išva
davimo 1923 m. dalyvis, už tai 
netoli Vaišvilos, 1863-ųjų metų 
Žemaitijos sukilimo vado, so
dybos gavo iš Lietuvos Res
publikos prezidento 3 ha že
mės. 

Savaitės dienos be galo 
įtemptos. Kasdien per kaimą 
laksto bolševikų seniūnas 
Grundulas (kuris vėliau buvo 
nuteistas už plėšikavimus) ir 
vis ragina, tiesiog prievartau
ja visus kaimiečius su arkliais 
važiuoti į „lažą", tai yra rau
donarmiečiams ruošiamo aero
dromo darbus. 

Išaušo šeštadienio rytas 
(1941 m. birželio 21-oji). Maž
daug 9-ta valanda. Mama ravi 
daržą. Trobos durys plačiai į 
kiemą atidarytos. Stoviu ant 
slenksčio ir matau, kaip per 

lauką nuo kaimo (mūsų sody
ba pamiškėje atokiau nuo kai
mo) paežių takeliais sparčiai 
žingsniais ateina kaimyno 
sūnus Edvardas, tarnavęs Lie
tuvos kariuomenėj. Tėvelis 
išeina iš trobos jo pasitikti. 
Pokalbis vyksta kieme prie 
kryžiaus po klevu. Man lei
džiama dalyvauti šnekoje. Ed
vardo kalba trumpa, tiesiog 
komandinė: „Karas prasidės 
rytoj (valandos nepasako). Jū s 
keturiese, tu (kreipiasi į 
tėvelį), tavo du sūnūs — Liud
vikas ir Damijonas — ir jūsų 
kaimynų sūnus Pranas, pasi
ėmę turimą ginkluotę, rytoj 11 
valandą ateikite į sutartą vie
tą (Nausodžio kaime prie 
rugių lauko tarp Meškausko ir 
Mačiulskio sodybų)". Pokalbis 
baigiasi. Edvardas vėl skuba 
tais pačiais takeliais atgal. Po 
to — mažas pasitarimas tarp 
tėvo ir sūnų. Mama klau
sinėja, kas atsitiko, tačiau 
tėvelis ramiu balsu visus nu
ramina. Jis moka tylėti, to 
išmoko vaduodamas Klaipėdą. 
Brolis Liudvikas išvyksta su 
„depeša" pas kaimyną Praną, 
o aš sėdu ant dviračio ir 
važiuoju į Plungę pas tetą Pe
tronėlę, kur mano mokslo 
kambarys. Jame — nelegali 
spaustuvė, biblioteka. Mano 
pranešimas tetą nustebina. Be 
to, dar šią žinią pranešu kai
mynui Mikalauskui, kuris, 
tarnaudamas caro kariuome
nėje, per pirmąjį pasaulinį 
karą iš patrankos numušė vo
kiečių lėktuvą. 

Sugrįžęs iš Mikalauskų, su
dedu visas knygas į tris storus 
maišus ir kieme už medžių 
juos užkasu. Gatve vis dar 
važiuoja Klaipėdos link rau
donarmiečiai. Arkliai tempia 
ilgas patrankas, dulkėse karei
viai keikiasi... Nuo gatvės 
mane slepia krūmai. Jeigu 
netyčia bolševikų kareivis bū
tų pažvelgęs, vargu ar laimin
gai man būtų baigęsi. 

Ryte, birželio 22-ąją, sekma
dienį, nueinu 7-tą valandą į 
bažnyčią, išklausau Mišias ir 
grįžtu į savo kambarėlį. 
Gatvės tuščios, žmonių beveik 
nėra. Eidamas Vytauto gatve, 
noriu užsukti į paštą spaudos, 
bet čia jau stovi raudonarmie
tis ir manęs neįleidžia. Pas 
tetą užtrunku neilgai. Sėdu 
ant dviračio ir važiuoju pas 
tėvelį į kaimą. Nuo Plungės 
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iki namų 8 kilometrai. Abi ke
lio pusės pilnos važiuojančių 
ir einančių raudonarmiečių. 
Grįžtantieji daugiausia ap
tvarstyti. Kareiviai man dvi
račiu važiuoti netrukdo. 

Grįžęs į kaimą randu visą 
šeimą sukrutusią. Visi žino, 
kas yra įvykę. Klaipėdos 
pusėje tolumoje matosi gaisrų 
dūmai. Įlipu j aukščiausią pu
šį ir imu skaičiuoti, kiek maty
ti gaisrų. Tuo metu į kiemą 
ateina bolševikų seniūnas 
Grundulas. Pirmiausia mano 
tėveliui liepia kinkyti arklius 
ir važiuoti į „lažą". Tėvelis 
prieštarauja ir sako jam: „Žiū
rėk, kaimyne. Klaipėdos pu
sėje gaisrai, j uk jau karas 
prasidėjo". Grundulas išeina 
iš kiemo sakydamas: „Gal iš 
tikrųjų ka ras prasidėjo". 

Nieko nelaukdamas nueina 
pas kaimyną Praną. J is jau 
paruošęs naujutėlaitį vokišką 
šautuvą — karabiną ir para
belį su prailgintu vamzdžiu. 
Mano broliui Liudvikui tenka 
šautuvas, o man tėvelis įteikia 
pistoletą (7.65 kalibro, belgų 
sistemos). Keturiese patrau
kiame su ta r ton vieton. Mama 
verkia, mažesnieji broliai ir 
seserys da r nesupranta šio 
„žaidimo". Tėvelis sugeba vi
sus nuramint i ir sako: „Dabar 
mums liko tik mirtis arba 
tėvynės laisvė! Jeigu mes 
žūsime, tai Lietuva vis tiek 
gyvens! Neverk, mama. mes 
grįšime sveiki!.." 

Grįžome ne visi... Lietuvos 
sukilėliai patyrė namaža au
kų. Vien tik tose apylinkėse — 
Mardosų, Juodeikių, Stonai
čių, Vieštovėnų kaimuose, kur 
vyko kautynės , raudonarmie
čiai, lyg ta i keršydami su-
kilėliams-partizanams, nužu
dė, tiesiog nukankino 17 (sep
tyniolika) j aunų vyrų. Skau
džios buvo laidotuvės. Visa 
Lietuva gedėjo žuvusių su
kilėlių. Tačiau laisvė, nors ir 
laikinai, buvo a tgauta . 

Mes sukilėliai, o taip pat ir 
kiekvienas lietuvis, dar ne
norėjo patikėti tuomi, kad vo
kiečiai yra tokie klastingi. J a u 
po pirmųjų iškovotos laisvės 
dienų mes pamatėme, kad 
„užšokome" nuo raudonojo vil
ko ant rudosios meškos!.. 

Tačiau, nors ir slegia dar 
gyvųjų sukilėlių pečius am
žiaus naš ta , mes esame bu
drūs, ryžtingi ir kantrūs . 
Tikėjimas ateitimi yra stipres
nis už visas kančias ir neviltį. 
Lietuva bus amžiams laisva! 
J i čia — gyva... 

• D a u g i a u s i a Lietuvoje 
kryžių an t piliakalnio — per 
55,000 — yra an t Kryžių kal
no (Šiaulių raj.), dar vadina
mo Piliaus kalnu, Švent-
kalniu, Jurgaičių be ; Doman
tų piliakalniai. Čia žmonės 
nelaidojami, o kryžiai statomi 
ligonių, negaluojančių ir nelai
mingųjų, kadangi ši vieta lai
koma stebuklinga. Manoma, 
kad pirmuosius kryžius pra
dėta s ta tyt i XIV a. pabaigoje 
— XV a. pradžioje. 

Danutė Bindokienė 

Kada bus pasekta šiuo 
pavyzdžiu? 

Asmeniškas atsiprašymas 
už kitam padarytas nuoskau
das yra efektinga priemone 
išlyginanti žmonių tarpusavio 
santykių vingius. Ištart i „at
siprašau", „gailiuosi" neleng
va, nes tai reiškia t am tikrą 
viešą savęs apkaltinimą, prisi
pažinimą, kad kažką pa
darėme ne taip, kaip reikia. 
Tad galime suprasti , kad dar 
sunkiau atsiprašymo žodžius 
pasakyti visuomenės veikė
j a m s arba valstybių vadams, 
kalbantiems visos tautos var
du. Tačiau pastaraisiais lai
kais „atsiprašome" vis daž
niau išsprūsta pro vyriausy
bių vadovų lūpas. 

Galbūt buvo visai logiška, 
kai Jordano karalius Hussein 
neseniai atsiprašė žydų tautos 
už 7 mergaičių mirtį, nes jos 
buvo jordaniečio kario auka. 
Kadangi tas šiurpus įvykis 
dar labiau didino įtampą tarp 
Izraelio ir Jordano, nuolan
kūs karaliaus žodžiai padėjo 
santykius pastatyti į taikesnį 
kelią. 

Pernai Japonijos ministras 
pirmininkas Ryutaro Hashi-
moto atsiprašė Korėjos, nes 
karo metu, okupavę tą kraštą, 
japonai dešimtis tūkstančių 
korėjiečių moterų uždarė į 
specialius namus, kur jos 
buvo priverstos „aptarnauti" 
jų kareivius. Japonija taip pat 
pareiškė gailestį už karo metu 
parodytą agresiją Amerikai. 

Vienok atsiprašymas gali 
visiškai išeiti iš vėžių, kai pa
reiškiamas gailestis už de
šimtis ar net šimtus metų 
praeityje įvykusias nuoskau
das. Taip nuskambėjo Didžio
sios Britanijos premjero kalba 
apie Airijoje prieš 150 metų 
bulvių derliaus nesėkmę ir iš 
to kilusį baisų badą. Taip 
skamba ir JAV prezidento 
Clinton užuominos, kad vals
tybė atsiprašo už juodosios 
rasės amerikiečių protėvių 
prievarta atvežimą į šį kraštą 
ir jų kaip vergų gyvenimą. 
Kad tai buvo kone prieš 200 
metų, kad anuomet ilgą laiką 
Amerika buvo tik kai kurių 
Europos valstybių kolonija, 
nedaug skirtumo sudaro. 

Vis dėlto atsiprašytojų 
eilėse pirmauja Amerika ir jos 
prezidentai. 1988 m. prez. 
Ronald Reagan viešai atsi
prašė japonų kilmės ameri
kiečių, kad Antrojo pasaulinio 
karo metu vyriausybė įsakė 
juos internuoti specialiose sto
vyklose. Anuometinio JAV 
prez. Franklin D. Roosevelt 
skriaudą nrez. Reagan ne tik 
apgailėjo, bet kiekvienam, gy
vam išlikusiam politiniam ka
liniui buvo išmokėta iš val
stybės iždo po 20,000 dolerių. 

J a u anksčiau prez. Clinton 
atsiprašinėjo kai kurių Ameri

kos gyventojų sluoksnių už 
įvairias skriaudas, padarytas 
jiems istorijos eigoje. Nors 
tais atsiprašymo žodžiais 
buvo paglostyta žmonių savi
garba, bet, atrodo, kur kas 
naudingesnis mostas būtų pa
sirūpinti, kad toks vyriau
sybės ar bet kurios jos šakos 
elgesys niekuomet nepasikar
totų. 

O kaip su Lietuva? Kuomet 
mūsų tautiečius ilgais okupa
cijos dešimtmečiais skriaudė 
okupantų tarnai viešai pa
reikš gailestį už savo kruvi
nus darbus? Esame pačiame 
tragiškųjų birželio įvykių pa
minėjimų įkarštyje. Daug kal
bama, rašoma apie 1940. 1941 
ir visus kitus metus, kai Lie
tuva atsidūrė sovietų okupaci
joje ir prasidėjo smurto veik
smai prieš lietuvių tautos 
gyventojus, nepaskubejusius 
nusilenkti raudonajam valdo
vui. Daug dar yra gyvų anų 
baisiųjų dienų liudininkų, 
kurių atmintyje neišdildomai 
įsirėžę skaudūs pergyvenimai 
ir veidai tų. kurie net su pasi
tenkinimu, be sąžines prie
kaištų uoliai vykdė visus oku
panto įsakymus. 

Jeigu užsienio lietuviai tai 
girdėjo tik iš tolo. tautiečiai, 
pasilikę tėvynėje, matė savo 
akimis, patyrė savo ir savo 
šeimos narių kančiomis. Šian
dien, nors Lietuva jau vel 
laisva, nuoskaudos jausmas 
neišnyko, nes jį nuolat prime
na bei pagilina toje pačioje 
aplinkoje gyvenantieji ir net 
vyriausybės aukščiausiuose 
postuose įsitaisę žmonės, 
anais \aikais pardavę savo 
sąžinę okupantui. Tiesa, da
bar kai kurie tvirtina, kad 
visa tai praeityje, bet dar iki 
šiol nebuvo ištartas nei vienas 
atsiprašymo žodis savo tautai: 
ir už save, ir už tuos, kurie 
davinėjo įsakymus, vergiškai 
visų komunistų partijos narių 
vykdomus... Veltui mėginama 
teisintis, kad jie asmeniškai 
nei trėmė, nei kankino, nei 
žudė — dabartinis Amerikos 
prezidentas taip pat negaudė 
vergų Afrikoje ir nevežė par
duoti į šį kraštą, Ronald Rea
gan neuždarinėjo savo pi
liečių 'nepaisant jų kilmes) į 
koncentracijos stovyklas, vie
nok jie ryžosi kalbėti už tuos. 
kurie neištaro „atsiprašau". 

Lietuvos vadovai, nuvv'.ę į 
Izraelį, atsiprašė už tį i pa
t i r tas kančias vokiečių oku
pacijoje. Kodėl ta pati taisykle 
netaikoma savo tautiečiams, 
iškentėjusiems daug didesnes 
kančias iš sovietų? Kiek daug 
pagreitintų tautos gijimo pro
cesą viešas atsiprašymo žodis, 
ypač dabar, minint skau-
džiuosius birželio įvykius' 
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— Turbūt gerai paklojai? 
— Dvi bulves? Ką čia sakai — dvi bulves. Kai 

anais metais Joškė Jagminui medžioklinius kailinius 
siuvo, tai anas iš Peterburgo parsivežė. Po pusė rublio 
mokėjo. Už tokias paprasto kaulo, o čia žiūriu, žiūriu 
ir negaliu pasakyti iš ko padarytos. Lyg būtų iš 
medžio, bet kur tu galėjai tokį medį rasti. Tokie pas 
mus neauga,ir jis man sako, kad už dvi keptas bulves. 

Bet tėvukas nebūtų tėvuku buvęs, kad savo pasa
kos savo būdu neužriestų. 

— Tik nenorėk, kad taip meluočiau kaip jūsų Bere-
lis. Nusideri kelias kapeikas ir jau šaukia, kad uba
gais išeis, kad jis pats brangiau mokėjo. Nori tikėk, 
nori netikėk, man vis tiek. Aną sykį piemenuką išlei
dau pas motiną, išsivariau bandą į pamiškę. Žinai, ru
duo — lietus purškia, vėjas gairina. Susikūriau pa
miškėj ugnį, pasikasiau bulvių, sukišau į pelenus ir 
laukiu, kad iškeptų. Nemačiau net iš kur atėjo toks 
ponaitukas. Apsirengti, tai apsirengęs dailiai, kaip 
koks tikras miesčionėlis, bet jau sušalęs, kaip vidur
žiemy iš namų išvarytas alkanas Šunelis. Švarkiukas 

plonutis, šlapias, permerktas. Susirietė prie ugnies, 
šildosi ir lenda taip arti, kad nuo karščio net garuoti 
pradeda. Sakau: „Nelįsk taip arti prie ugnies, užsi 
degsi", o jis : „Kad pasiutusiai sušalau. Šlapias nedeg
siu. Kai pradžiūsiu, pasitrauksiu". Šneka gudriai, o 
danties ant danties nesulaiko. Kad dar kiek, girdė
tum, kaip barška. „Žinokis", pagalvojau. Ar man šilu 
mos gaila? Į kišenę susidėjęs namo jos neparsineši, o 
jeigu tu kur prasideginsi, tai savo, ne mano". Drabužio 
tai būtų gaila, bet ne tokio ponaičio. Atėjo ir nė žodžio 
Atėjo ir kaitinasi, lyg pats ugnį būtų susikūręs. Bet 
negi burną aušinsi ir kiekvieną paplavūną mokys;, 
kaip elgtis į svetimą vietą nuėjus. 
— Taip galvodamas ėmiau krapštyti iš pelenų bul 

ves. Atrodė jau ne tik iškepusios, Det dar ir gerai pasK 
rudusios. Nubraukęs pelenus perlaužiau. Pasitaikė to
kia miltinga, kvapiu garu į nosį kyla, net man pačiai 
seilė ėmė tįsti. Žvilgterėjau į prie ugnies susirietusi 
vaikį, ogi ir jis žiūri į bulvę ir matau kaip seilę ryja 
Tai ir sakau; „Nori?", o jis tik akimis bulvę ryja. „No
riu", ir matau, kaip apatinė lūpa sudreba. „Tos", tepa
sakė. Padaviau. Išsitraukiau kitą, o jis jau tą prarijęs. 
„Ar gera buvo?" klaustelėjau. „Gera", ir žiūri tokiomi? 
akimis, kad, rodos, ir tave patį prarytų. „Kaip peral-
kęs ciuckis", pagalvojau, bet pasakiau: „Ar dar nori0" 

„Noriu". Padaviau ir tą. Nespėjau nė perlaužti. J a m 
tik keli kąsniai. Nespėjau dar nė kitos ištraukti , o tos 
j au nebėra. Buvau besižiojęs paklausti, ar gerklės ne
išdegė, bet jis tik pasirąžė, paglostė pilvą, „Ligi namų 
užteks", pasakė, pakilo, pasigraibė po kišenę, ištraukė 
kažin ko pilną saują ir atkišo. „Še", pasakė, „už dvi 
bulves galėtų užtekti ir tiek. Duočiau ir daugiau, bet 
kad tiek teturiu. Man nebereikalingi, o tau gal kada 
pravers". Supylė į saują ir nuėjo. 

Ickis valandėlę žiūrėjo tėvukui į akis, laukdamas. 
ką tas dar pasakys. Bet nesulaukęs pasakė. 

— Ir nuėjo? Kur nuėjo? J mišką? Per laukus. 
Tėvukas net nešyptelėjo. 
— Tik nuėjo. Žiūrėjau į sagas ir nemačiau kur. Kai 

pakėliau galvą, jo niekur nemačiau. 
— Ir nori, kad velnio sagas tai tavo mergaitei siū

čiau? 
— Kaip žinai, kad jos velnio? O gal angelo? 
— Angelo? Angelai nevaikšto išalkę. 
— O tas gal ir buvo, — nenusileido tėvukas. — Ar 

girdėjai kada, kad velnio geras darbas būtų neišėjęs į 
blogą? Aš irgi pagalvojau, kad velnias. Norėjau tas sa
gas tuoj į ugnį suberti. Bijojau, kad jos mano saujoj 
gali žarijomis pavirsti. Matai, jos nepavirto. Buvo dai
lios sagos ir tebėra tokios pat. 

— Bet gali nebūti, — purtė galvą Ickis. — Aš sa
kau, kad gali nebūti. 

— Bijai" 
— Ui, ko man bijoti0 Sagas jis ne man davė. tau — 

tai ko man bijoti. Tavo sagos, tavo kailiai, tavo mer
gaitė, — ko man bijoti. 

— Tai ir siūk. 
Ickis paėmė vieną sagą, prisikišęs pažiurėjo, prie 

kailinių pridėjo. Aš irgi žiūrėjau, ir man atrodė, kad 
labai tinka. 

Na matai, — juokavo tėvukas. — nedegina nei 
pirštų, nei kailis nesmiiksta. Siūk. bus geros. 

Kol juodu šnekėjo, žiūrinėjau sagas, tuos tamsius 
vingelius piršto galiuku vedžiojau ir jutau, kad tokie 
pat karšti vingeliai man krutinėję sukosi. Nežinojau, 
bet dar labiau žinojau, kad tėvukui tik j galvą, šovė 
Ickį paerzinti, o sagas iš mozerio išpjaustė, išdailino 
Severiukas. Ėmė baisus noras išbėgti, susirasti jį kur 
ratinėje, daržinėje, ar tvarte, pagauti į glėbį ir išbu
čiuoti. Dabar greičiausiai taip ir padaryčiau, bet tada 
buvau kitokia. 

'Bus daugiau1 
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IX PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SEIMO 

IŠVAKARĖSE 
VYT AUTAS KUTKUS 

LX Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenes seimas sparčiai ar
tėja. Jis įvyks š.m. liepos mėn. 
1-7 d. Vilniuje ir Punske. No
riu iškelti keletą problemų, 
kurias PLB seimas turėtų 
svarstyti. 

Jau daug metų vyksta trin
tis tarp PLB valdybos, vado
vaujamos Broniaus Nainio ir 
JAV LB Krašto valdybos, da
bar vadovaujamos Reginos 
Narušienes. o anksčiau — Vy
to Maciūno. Toji trintis jau 
persimetė į periferiją ir yra la
bai žalinga Lietuvių Bendruo
menei. 

Prisiminkime PLB Konstitu
ciją, kurios 20 paragrafas sa
ko: „Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei atstovauti ir atskirų 
kraštų lietuvių bendruomenių 
veiklai derinti, skatinti bei 
plėsti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas renka Pa
saulio Lietuvių Bendruomenes 
valdybą". 

Taigi PLB Konstitucija aiš
kiai pabrėžia, kad PLB vaidy
ba atstovauja Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei ir tik deri
na bei skatina veiklą tarp 
atskirų kraštų. Be to, ji sten
giasi, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene plėstųsi ir 
apimtų visus pasaulyje paskli
dusius lietuvius. PLB konsti
tucija neduoda jokių teisių 
Lietuvių Bendruomenių kraš
to valdyboms, taryboms, apy
gardoms, apylinkėms ir net 
pavieniams lietuviams įsaki
nėti. Be to, PLB Konstitucijos 
2 paragrafas aiškiai sako: 
„Kiekvieno krašto Lietuvių 
Bendruomenės tvarkosi pagal 
savo priimtą statutą, priside-
rindamos prie savo vietos są
lygų ir PLB Konstitucijos". 

PLB valdybos diktatoriškos 
pastangos yra gana ryškios, 
ypač didžiųjų Lietuvių Bend
ruomenes kraštų (JAV ir Ka
nados) atžvilgiu. PLB valdyba 
visai ignoravo JAV ir Kanados 
norą neruošti PLB seimo Lie
tuvoje. Toks ignoravimas Lie
tuvių Bendruomenei garbės 
nedaro, ją skaldo ir silpnina. 
Nebuvo PLB naudos ir nepri
siimti kaltės dėl Lietuvos 
kančių pirmos knygos laidos 
trūkumų. Tas tik susilpnino 
Lietuvių Bendruomene ir tuo 
metu vykusiuose JAV LB Ta
rybos narių rinkimuose bal-
•uotoju skaičius smarkiai su
mažėjo. 

Vieną kartą PLB seimas 
turėtų užkirsti kelią diktato
riškiems polinkiams. Diktato
riai sužlugdė Vokietiją ir So
vietų Rusiją. Neleiskime, kad 
tai atsitiktų Lietuvių Bend
ruomenei. 

Taip pat labai daug erzelio 
sukėlė ir PLB griežtas reika
lavimas, kad JAV LB Krašto 
valdyba duotų 30% nuo su
rinktų aukų Vasario 16 proga. 
Taip. prieš 14 metų PLB sei
mas prieme tokį nutarimą, bet 
tą nutarimą vykdo tik Kana
dos Krašto valdyba ir beveik 
įvykdo JAV LB Krašto valdy
ba. Atrodo, kad tą nutarimą 
pakeisti pribrendo reikalas ir 
PLB seimas tą nutarimą turė
tų visai atšaukti. Negerai, ka
da tą nutarimą turi vykdyti 
tik 2 kraštai. Kiti kraštai ne
gali nutarti, kad tik 2 kraštai 
būtų apkrauti mokesčiais. 

Atstovai jau gavo LX PLB 
,-eimo darbotvarkę. Darbot
varkėje yra paskirta tik dvi 
dienos, tai yra liepos 3 ir 4 d., 
visiems svarstymams. Be to. į 
tas dienas sugrūsta net 8 pas
kaitos, simpoziumai ir prane
šimai. Liepos 1 d. bus tik re
gistracija ir atstovų susipaži
nimo vakaras. Liepos 2 d. — 

pradinės iškilmės, seimo pre
zidiumo ir komisijų sudary
mas. PLB valdybos narių 
pranešimai. Kraštų bendruo
menių ir Jaunimo sąjungos 
pranešimai. Liepos 5 d. — 
PLB valdybos, kontroles komi
sijos ir Garbes teismo rinki
mai. Be to. bus partizanų mi
nėjimas ir PLB seimo užda
rymas. Liepos 7 d. vykstama į 
Punską. 

Taigi seimo atstovams belie
ka tik nepilnos 2 dienos įvai
riems svarstymams. Seimo at
stovai, suvažiavę iš laisvojo 
pasaulio per tas dienas turės 
išklausyti 8 paskaitas. Juk 
seime sprendžiamąją galią 
turi tik seimo atstovai, o jiems 
beveik neliko laiko savo rei
kalus iškelti bei svarstyti. 
Kaip skelbiama, dalyvaus per 
150 atstovų, todėl jiems turėtų 
būti laiko svarstymams. Be to. 
numatoma visus keliamus 
klausimus svarstyti atskirose 
sekcijose, kurių bus bene 8. 
taigi seimo atstovas girdės tik 
apie aštuntadalį svarstymų ir 
diskusijų. Jau registruojantis, 
seimo atstovai bus suskirstyti 
į darbo grupes. Abiejų dienų 
vakare vyks pilnaties sesijos. 
kur bus priimami nutarimai. 
Ten diskusijoms nedaug laiko 
beliks. 

Atrodo, kad bandoma ap
žioti per daug, ir bijau, kad 
kas nors neužspringtų. Viskas 
per daug sugrūsta. 

Nors darbotvarkėje to nenu
matyta, manau, kad darbot
varkė įsigalios tik tada. kada 
PLB seimo atstovai ją priims. 
Ją reikėtų gerokai apkarpyti 
Neleiskime čia niekam diktuo
ti, nes pagal PLB Konstituci
jos 3 paragrafą „Vyriausias 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės organas yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės sei
mas". Jis sprendžia ir gali 
priimti ar atmesti visus klau
simus. Pirmenybė seime turi 
būti suteikta LX PLB seimo at
stovams. Turi būti sudarytos 
sąlygos, kad jie visi, suvažiavę 
tūkstančius kilometrų, nebūtų 
palikti tik stebėtojais. Geriau 
priimkime 10 svarbių nuta
rimų, kuriuos galėsime įvyk
dyti, o ne šimtus tuščių žo
džių. 

Labai svarbi yra liepos 5 d.. 
kada bus renkama PLB valdy
ba, kontrolės komisija ir 
Garbės teismas. Manyčiau, 
kad šį kartą PLB valdyba 
būtų sudaryta ne iš JAV. bet 
Kanados. Austr-'ijos ar kitų 
vietovių atstovų. Pakeitus 
PLB buveinę, būtų išvengta 
daug nesklandumų tarp PLB 
ir JAV LB, kaip dabar yra. 
Išrinkus PLB vaidybą iš kitos 
vietovės, nebus lipama vieni 
kitiems ant kulnų. 

Mums reikia stiprios ir ga
lingos Pasaulio Lietuvių Ben-

CLASSIFIED GUIDE 

„Kaimiška" gegužinė... Kauno Technologijos un-to ansamblis „Nemunas" tėvynes gamtoje, bet jį galės pamatui 
ir Čikagos lietuviai liepos 7 d. — net du kartus: 12 va. prie Picasso skulptūros vidurmiest>je, o 7 vai. vak. — 
Jaunimo centre. 

ATSTOVUS Į PLB SEIMĄ 
IŠLYDINT 

JURGIS JANUŠAITIS 

1997 m. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei labai svarbūs. 
Liepos 1-7 d. Vilniuje įvyksta 
IX Pasaulio lietuvių seimas, į 
kurį suvažiuos 175 rinktieji 
PLB Seimo atstovai, net 30 
kraštų ir valstybių Lietuvių 
Bendruomenėm. 

Seimui ilgai ruoštasi. Jis 
turėjo įvykti 1996 m. Vilniuje. 
Tačiau, pradėjus j a m ruoštis, 
PLB valdyba susilaukė nei
giamų atsiliepimų dėl tais me
tais valdžioje esančios LDDP. 
Del to turėjo seimą atidėti 
vieneriems metams, o PLB 
valdybos kadenciją taip pat 
pratęsti vieneriems metams. 
Tą atlikti nubalsavo PLB VIII 
seimo atstovai. 

Kliūtys pagaliau įveiktos. 
Sunkiai, bet energingai dirbo 
dabartinė PLB valdyba, vado
vaujama darbštaus pirminin
ko Broniaus Nainio. Seimui 
ruoštasi beveik ištisus metus. 
Pirm. Bronius Nainys keliavo 
į Lietuvą, tarėsi su dabartine 
valdžia, planavo seimo pro
gramą. Seimas, kaip sakyta, 
vyks liepos 1-7 d. Vilniuje, Sei
mo rūmuose. Vieną d ' jną sei
mo atstovai numato nuvykti į 
Lenkiją, pas Punsko lietuvius, 
kur tenykščiai lietuviai turės 
progos iš arti pajusti PLB 
šakotą veiklą ir jos ateitį. 

Seimo sudėtingą programą 
jau seniai ruošia kanadietė 
žymi visuomenininke Irena 
Lukoševičiene su sudaryta ko
misija. Programa plati, siūlo
mi nagrinėti Seimui klausimai 
labai svarbūs, gal net lemian-

druomenės. kuri visus jungtų 
po savo sparnu, kad nebūtų 
posūnių ir podukrų, kad visi 
laisvojo pasaulio lietuviai 
būtų tar tum sesės ir broliai 
gražioje Lietuvių Bendruome
nes šeimoje, nes. pagal Lietu
viu Chartą. mūsų biblijų bib
liją: „Pasaulyje pasklidę lietu
viai sudaro vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę". 

XV JAV LB Tarybos rinkimų komisija Daytona Bcach LB apylinkėje Iš 
k Aljrirdas Šilbajoris — pirmininkas, Vanda Bagdonienė ir Jurgis 
Jaiiudaitis. 

tys ir PLB ateitį. Problemas 
seime aptars įvairias atskiros 
komisijos, kuriose būsią išsa
miai išnagrinėti klausimai, 
pasisakoma simpoziumuose ir 
po to visų komisijų darbus 
įvertins pilnaties seimo po
sėdžiuose. 

Seimas prasidės įvadine pa
skaita „PLB tikslai, pirmumai 
ir veikla". Jvairiose sekcijose 
bus nagrinėjama ir spren
džiama: Lietuviškosios tapa
tybės ugdymas ir lietuvybės 
išlaikymo pagrindai; būdai 
įjungti jaunąja kartą ir apsk
ritai lietuviškąją visuomenę į 
PLB veiklą; su Lietuva ben
dravimo pagrindai ir vienų ki
tiems pagalbos teikimas; lietu
viškai nekalbančių įjungimas į 
PLB veiklą, rytų kraštų nau
jesnių bendruomenių specifi
niai poreikiai ir veikla. Kaip 
matome šioje sekcijoje daug ir 
aktualių, ateičiai reikalingų, 
klausimų. 

Švietimo sekcijoje — litua
nistinės šeštadieninės mokyk
los, jų organizavimas, išlaiky
mas, programos. Mokytojų pa
ruošimas, bendradarbiavimas 
su tėvais ir visuomene. Papil
domi užsiėmimai, pasirody
mai, šventės. 

Sekcijoje — Šeima — bus 
svarstoma lietuviškosios šei
mos paskirtis, uždaviniai, jos 
poreikiai, dvasinės vertybės, 
šeimos vieta Lietuvių Bend
ruomenėje, ar šeima ir bend
ruomenė tebėra lietuvybės 
išlaikymo šaltiniai? Mišrios 
šeimos, naujos emigracijos iš 
Lietuvos šeimos. 

Kultūros akcijoje: pagrindi
nių idealistinių vertybių ugdy
mas. Periodinė spauda, kny
gos, meno vienetai, tradicijos, 
organizacijo- ir jų reikšmė lie
tuvybės iš!a:.\ymui. 

Bus nagrinėta: religija, lie
tuvių parap: ų išlaikymas, re
ligijos įtaka . lietuvybės išlai
kymą, aukle mą. 

Didelis drmesys skiriamas 
jaunimo reikalams —jo įjun
gimas į bendruomenės veiklą, 
lietuvių ka :>os tobulinimas. 
šioje srityje bendravimo gali
mybės su Lirtuvos jaunimu. 

Sportas. £:os veiklos reikš
mė PLB gyvenime. 

Be abejo. - ;imo eigoje atsto
vai iškels ir da r daug naujų 
klausimų. Tad tenka pasvei
kinti seimo atstovus, pasiry
žusius aukoti savo laiką, as
menines lėšas kelionei ir dar
bą seimo mt:u. 

Labai svarrm, kad seimo at
stovai vyktų gerai pasiruošę, 
gerai susipažinę su PLB char
tą, konstitucija, PLB tikslais. 
uždaviniais darbų apimtimi. 
Jeigu atstovai nepasiruoš, sei
me, be abeji nesuvoks didžių
jų PLB tik-lų, uždavinių ir 

posėdžiuose kils bereikalin
gos, neesminės kalbos, nieko 
nežadančios, o tik laiką gaiši
nančios. 

Malonu pastebėti,kad PLB 
seimo ruošimui talkina ir Lie
tuvos vyriausybe. Leido nau
dotis Seimo rūmais. 

Veikia keletas specialių ko
misijų, talkinančių seimo su
ruošimui. Vieną jų sudaro Lie
tuvos regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departa
mento prie Lietuvos vyriau
sybės keturi pareigūnai, vado
vaujant dr. Remigijui Motu
zui. Tai puikus, sumanus nuo
širdus pirmininkas. Ta komi
sija rūpinasi PLB seimo narių 
sutikimu oro uostuose ar ki
tose susitikimo stotyse Vil
niuje, apgyvendinimu, maiti
nimu, transportu, išvykos į 
Lenkiją organizavimu bei ki
tais organizaciniais reikalais 
už Lietuvos Seimo durų. 

Kitą organizacinę grupę su
daro Lietuvos Seimo valdybos 
12 asmenų komitetas, vado
vaujamas Lietuvos Seimo pir
mininko pavaduotojo Felikso 
Palubinsko, kuris rūpinsis vi
sais PLB seimo organizaci
niais reikalais Lietuvos Seimo 
patalpose, kur vyks PLB pats 
seimas. 

Visus darbus, be abejo, koor
dinuoja PLB valdyba, jos pir
mininkas Bronius Nainys ir 
PLB atstovas Vilniuje Juozas 
Gaila, o dr. Petras Kisielius 
talkina Irenai Lukoševičienei. 

M I S C E L L A N E O U S REAL ESTATE 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotis ir Oft Mgr Aukso 
S Kana kalba iMtuviikai 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 WMt 9 5 * Straat 

T»l. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai <r sąžiningai 
773-779-3313 

K L A U D I J U S PUMPUTIS 

Į va i rus d a r b a i v y r a m s 

Atlyginimas $350-450 per sav. 

Tei. 773-9250823 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

y 
RE/MAX 

REALTORS 
(773) 586-5959 
(708)425-7161 

R I M A S L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

RMa, M a t u i motorą, togai JAV 
gyventoja, eško pensininko amžiaus 

žmogaus- nerūkančio, kuągatetų 
prižiūrėt, globoti ir atidi visus darbus 

jo namuose. Vairuoja automorJį. 
Tel. 773-436-4943. Rene 

Darau manikiūrą, pedikiūrą, 
klijuoju dirbtinius nagus 

pagal amerikietišką stilių. 
Atvažiuoju į namus. 

Kreiptis tel. 773-737-2865 Inga 

linuomoju butą: 
4 kamb. ir virtuvė, 2 mieg. 

Antras aukštas. 
Tik suaugusiems. 

Geras susisiekimas 
Tei. 773471-4263 

KMIEOK REALTOItS 
7922 S. PuUsU Rd. 
4365 S. Ardter Avc. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer Ji pro-
fesstonaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

M I S C E L L A N E O U S 

Pigiai ir greitai išvežam 
šiukšles, kraustom baidus, 
nugriauname ir pastatome 

garažus, verandas (porch). 
Kreiptis: tai. 773-737-2674 

arba 773-847-6046 

nedidelio 1 mieg. buto. 
Tel. 815-722-3342 

PLB pirm. Bronius Nainys. 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
0.59 sv., minimumas $25.00. 
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO. 

Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 55 svarai. 
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai. 
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybe Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

BALTIA EXPRES8 CO. LTD. 
PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 

SIUNTINIAI BE MUITO l LIETUVĄ 
• S I U N T I N I A I LAIVU PER 45 -60 D I E N U ; 
• ORO CARGO PER 10-12 D I E N Ų ; 
• AMERIKIET IŠKŲ MAISTO P R O D U K T U S IUNTINYS UŽ $ 4 4 . 0 0 PER 14 D I E N U ; 
• M A R O U E T T E PARKO T E R I T O R I J O J E S IUNTIN IUS P A I M S I M E N E M O K A M A I : 
• NEMOKAMAS DOKUMENTU N O T A R I Z A V I M A S ; 
• KNYGOS LIETUVOS B I B L I O T E K O M S $0 .49 SVARAS 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
BALTIA EXPRESS 00. LTD. AMBER GROUP 
8327 S. PULASKJ RD. 482 THOMAS DRTVE 
CHrCAOO. IL 80662 A _ . BB4SBML1JE, H. 60108 

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 
1-800-SPARNAI 
1-800-772-7624 



Rūpintojėlis (kryžiaus, pastatyto Rudžių km., Šakių raj., detalė). 
Nuotr Juozo Kregždžio 

VAIKŠČIOTOJAI PO 
ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ 

VANDA PODERYTĖ 

Kristus - Rūpintojėlis ir ke
lios sparnuotos ąžuolinės, že
mę saugančios dvasios ilgai 
siūbavo Liudviko Ivaškevi
čiaus portfelyje, kol dievdirbys 
suprato, kad gali ką svarbes
nio nei šaukštą iš medžio 
išskobti. Šį pavasarį, nuo pat 
Juozapinių, kai pamiškių 

ąėjose vyturiai linksmiau 
fo_ jos" po kelias ir po 

vieną ėmė rastis pas Kauno 
apygardos archyvo direktorių 
Juozą Rimkų. „Darome paro
dą", — sako archyvo žmones. 
Parodų galeriją, vietoj buvu
sios nušiurusios skaityklos, 
pirmajame aukšte atidarė. 
Prie medinių Liudviko skulp
tūrėlių ir sendaikčių surin
kėjo" Juozo Rimkaus medinių 
buities rakandų Dormante 
Steponavičienė priderino savo 
keraminius luitus. Giedrius 
Liagas — kelis sodybų senove 
dvelkiančius fotografikos pa
veikslus, moksleivė Laura 
Rimkutė — kelis savo grafikos 
kartono raižinėlius. 

Rytą vakarą pluša Juozas 
Rimkus archyve, prieš ketve
rius metus „b" grupės valdi
ninku — direktoriumi tapęs. 
Bet dar be juodų rankogalių, 
be kiaurų švarko alkūnių, dar 
neįpratęs pavaldinių gainioti 
— sėdi nuo sovietmečio liku
siame valdininko krėsle, o 
prieš akis, šalia ilgo. tarsi dvy
likai apaštalų stalo — impo
zantiškas altorius, tarp dviejų 
degančių vaškinių žvakių — 
dievdirbio Liudo ąžuolinė linų 
ir meilės deive Milda, virš jo 
šepetys pakuloms iš linų bruk
ti. Mediniai šepečio dantys 
tankūs, tobulai lygūs ir smai
lūs kaip adatos, tik atskirtasis 
į kotą „velnio pirštu" vadina
mas — visai neaštrus, iš le
gendų apie lašnojantį prakai
tą, kraują, nedaug kam žino
mas. Sklinda į archaines linų 
šukas ir labai aštrių metalinių 
adatų prikaliotus šepečius 
kvapni žvakių vaško šiluma, 
raibuliuoja švieselės ant ąžuo
lines deivės — nieko sau vaiz
delis archyvarų šefo kabinete! 

— Gal kas negero direkto
riui, kad žvakes vidury baltos 
dienos užsidegė? Ką visa tai 
reiškia. —jo paties ir klausiu. 

— Gal juoksitės, bet dega 
todėl, kad prieš pusmetj. žie
mą, baisiame skurde ir vie
natvėje mirusiam žurnalistui 
Vytautui Baranauskui — Ba
rui Laisvūnui, norime kuo 

nors padėti ir jį pagerbti. J i s 
pats ir šiandien mums apie 
save priminė — jau kelintą 
kar tą jį pamatome Senamies
tyje, prie perėjos tunelio, — 
nedrąsiai atsako parodą ren
giantys vyrai. 

— Vaidenasi? — primygti
nai klausiu. 

— Na, ner««w.. bet visa toji 
apranga" ir' eisena "̂ -~ kaip jo. 
— j a u piktokai atsako direkto
rius, prašydamas nesišaipyti, 
kol parašys atidarymo iškil
mių kalbą. Tylime, bet jis 
kliuvinėja. kažką brauko: „Se
niai labai seniai čia stovėjo 
žydų maldos namai. Viskas 
k in ta . Griuvėsiuose nelabai 
seniai išdygo archyvas". 

— Nieko sau — vandalai. . . 
— tarsteliu, bet direktorius 
baigia savo prakalbos mintį: 

„Lietuvoje buvo, yra ir bus 
žmonių, mokančių surast i ge
rą žemę maldos namams". 

Bandau jam priminti soviet
metį su šiame archyve dirbu
siais žydiškomis pavardėmis 
vadovais, bet į politiką šis ne
sileidžia. 

— Kai perėmiau vadovavi
mą, kabinetas buvo pilnas sle
giančio klimato. Kartą atėjusi 
ekstrasense pasakė, kad ap

link šį didįjį stalą negerų 
žmonių būdavo vakarota. Net
rukus paklausiau savo kole
gių, kas čia susirinkdavo. Šios 
paaiškino, kad po darbo pas 
archyvo šefą ateidavo draugai. 
Kalantos laikais, kai būdavo 
vaikomos demonstracijos, šis 
vadovavo Kauno milicijai, taip 
— geras žmogus: archyvą pas
tatė, darbštus, mylintis bites, 
bet supraskite, kokį jis paskui 
save turėjo „šleifą". 

— Gal toji ekstrasesne pa
sakė, iš kokios žvalgybos ji pi
nigus gauna? 

— Ji labai vargana, papras
ta moteris. J i net nesisiūlė, 
pats jos paklausiau. Po to pa
sikabinau ant sienos šniūro 
intensyviai raudoną paveiks
lą, ir per du tris mėnesius jis 
man tą paviršių išvalė. Paskui 
sakau: „Sudie, šniūrai (Rai
mondai Mikšy):" — ir tą pa
veikslą išnešiau. 

— Manote, kad patalpose 
gali būti blogio energijos, ir 
kad ją galima kaip dėmę iš ki
limėlio išvalyti? 

— Taip. be abejo! Juk žmo
gus yra uola ir dulkė vienu 
metu' Nepaprastas Dievo kū
rinys — jis galingas, bet ką 
padaryti, o tuo pačiu — ir be
jėgis, nieko negali. 

— Pernai, beveik slapta nuo 
visuomenės, ypač — nuo žur
nalistų, vyko archyvo šventi
nimas... 

— Taip. Po trejų mano dar
bo metų, pajutome, kad to rei
kia. Patiems, ne dėl visuo
menės akių. Kolektyvas buvo 
kairuoliškų pažiūrų, beveik 
visi praėję KGB tinklą ir tin
kami sovietinei ideologijai, bet 
mes dėl to jokios problemos 
nedarome. Ir ligi šiol nė vie
nos dienos čia nepolitikuojam. 

O dvasingumas mus kiekvie
ną sustiprina. Čia dirba 
įvairių tautybių ir įvairių reli
ginių įsitikinimų žmonės, ku
rie nenorėjo, tų kabinetai liko 
nešventinti. Yra tokių keli. Ir 
tai nereiškia, kad juose dirba 
blogi tarnautojai. Beveik visi 
saugomės žurnalistų. Rytais 
aš baru moteris, sakau, kad 
laikraščių neskaitytų ir TV 
programų nežiūrėtų, nes apie 
žmogžudystes prisiskaitę, TV 
laidų prisižiūrėję, ateina ir de
juoja. Mums svarbiau liudyti 
ir kurti gyvenimą, o ne negy
venimą. Yra tokia draugija 
„Lietuvai grąžinti", kviečia 
stoti. Atsakau, kad turiu savo 
draugiją — archyvui grąžinti. 
Įsteikite savo šeimoms, na
mams, butams, laiptinėms 
gražinti draugijas ir bus Lie
tuva graži. Labai svarbu pa
garbiai elgtis su istorija. Iš jos 
visiems verta mokytis, nes nė
ra ateities be praeities, žmo
nės dabar labai ėmė domėtis 
geneologija, savo šeimos šak

nimis. 
— Dar neradote savo kokio 

bajoriškos ar karališkos kil
mės herbo su gulbėmis, sfink
sais ar liūtais?-. 

— Būtų malonu, bet esu iš 
baudžiauninkų, prosenelis ar 
senelis buvo ateivis iš Vengri
jos. Koi kas tik žinias apie si-
birus iesioju, rankiojuosi — 
visi mano giminės buvo iš
tremti. Gimiau 1955 m. Kras
nojarsko krašte. Šiluvoje ma
no tėvai turėjo daug žemės, jos 
riba siekia Švč. Marijos apsi
reiškimo vietą. Iš tremties ten 
negrįžome. Išaugau Lietuvos 
viduryje, esu bibliografas, mu
ziejininkas. 

— Kas paskatino domėtis 
daile, muzika, teatru? 

— Noras nelikti dvasios 
skurdžiumi. Kuriant Medici
nos ir farmacijos muziejaus 
skyrių, teko daug bendrauti 
su menininkais, o ir pačiam 
imti rūpintis kultūros pavel
du, jos reliktais. 

Per parodos atidarymą, 
1997 m. balandžio 7 d., buvo 
labai daug žmonių, bet neteko 
matyti nė vieno, tyrinėjančio 
pakuline virvele parištą ir į 
didžiulę baltą emaliuotą vo
nią, sklidiną nuo antifrizo pa
žaliavusio vandens, panardin
tą Kauno apygardos archyvo 
direktoriaus Juozo Rimkaus 
širdį. Toji rausvo akmens šir
delė, įsprausta į juodo titnago 
skeveldrą, vonios dugne buvo 
beveik neįžiūrima. Kitą dieną 
del mano smalsumo pats J. 
Rimkus, pasiraitojęs rankovę, 
ją ištraukė ir, delne laikyda
mas, tarė: „Va, mano širdis". 
Paskui ją vėl parišęs virvele, 
nugramzdino į dugną. O per 
iškilmes vonia stovėjo ta rp ke
turių gelsvų kolonų, laikančių 
stiklinį trikampį stogelį virš 
siaurų aukštų archyvo durų, 
reikalingą, bet per siaurą, kad 
neprisnigtų ar neprilytų ant 
dailių laiptų. Vienoje kolonų 
pusėje stūksojo nupilkę žagi-
niai, ant kurių pievose džiū
davo šienas, o kiek arčiau 
įėjimo — aukštas, beveik vir
stantis iš vazono, kaktusas ir 
ant medines pakylos iškeltas 
dievdirbio Liudviko Ivaškevi
čiaus ąžuolinis mažutis šv. Ju-
das-Tadas Kristaus giminai
tis, kuriam meldžiasi, prašant 
gelbėti nuo sunkių situacijų). 
Prie skulptūrėlės kažkas pa
dėjo tulpių. Kiek užkampiau, 
kitoje kolonų pusėje, stovėjo 
alaus statinaitė, aplink ją sto
viniuodami žmonės gurkšnojo, 
beveik nesišnekučiuodami ir 
nepastebėdami, ar ta stati
naitė medirė, ar bokalai moli
niai — ne.~ risi žiūrėjome į 

tyčia atkišta sklidiną vandens 
vonią ir geriausiai matėme jos 
aptakius kraštus, išryškintus 
vakaro sauies. Žalsvo vandens 

paviršiuje plūduriavo mažu
tės, iš audėjų rampalo ir dvie
jų rusvų lazdyno rykštelių iš
raitytos, kopėtėlės, apibarsty
tos baltais gležnų sniegenų 
žiedais, styrojo medinė svirtis, 
laikanti ant pakulinės virvelės 
nugramzdintą širdį, kurios 
niekas plika akimi net ne
matėme. Tik trečią dieną, kai 
salėje prie sienos atnešta vo
nia jau buvo apytuštė, jos dug
ne buvo aiškiai matyti suski
lusi nedidelė gelda, primenan
ti vaikystės svajonių laivelį su 
nulaužtomis burėmis. Ten bu
vo ir archyvo direktoriaus, iš 
juodo titnago ir rausvo ak
menėlio sudėta, širdis, ir į me
teoritus panašūs dar keli di
desni akmenys: „Tikiuosi, kad 
susitiksime kosminiame No
jaus laive", — ant parodos lei
dinėlio užrašo Juozas Rimkus. 
Tarp salės viduryje suremto 
žaginio sūpso trys Giedriaus 
Liago fotografijos. Jose vis tas 
pats vaizdas — baltas ilgas 
suolas prie tamsumos apglėb
tų krūmų. Reikia geriau prisi
merkti, kad suprastum, ar jie 
išlydo horizonto tarp dangaus 
ir žemės liniją... Parodos pri
žiūrėtojas įjungia į lengvutę 
plaušinę pintinę, įgriozdintą 
magnetofoną — veikia tik va
riklis: „Pliaukšt! Papliaukšt!" 
— kas dvidešimt ketvirtas 
karbelis pokši archajinių audi
mo staklių medinė papliauš
ka, pakuliniu pančiu susieta 
su tuščia magnetofono kasete. 
Įžūlu plastmasę sieti su me
džiu, kaip ir pelus su grūdais 
sumaišyti — neišmintinga. 
Bet čia eklektika — tyčinė. J a 
provokuojamas žiūrovas ir 
klausytojas mąstyti, kas laiki
na ir kas amžina, kas šventa 
ir kas nešventa. „Žiūrėk — 
durnadagio galvutė ir džio
vinto tabako lapas, — rodo pa
rodos rengėjai, — tiedu auga
lai būdavo žinomi ir senovės 
Lietuvai". 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. birželio mėn. 19 d. 

Dairausi Rūpintojėlio, kurį 
mačiau dievdirbio Liudviko 
portfelyje prieš pusmetį. Bet 
jo archyvo galerijoje nėra. 
Krikščionybę primena tik me
talinis, vinimi pervertas del
nas, įdėtas į medines linų šu
kas, kabančias virš linų ir 
meilės deivės Mildos, sto
vinčios pasienyje tarp aštrių, 
kaip adatų metalinių virbų 
pridaigstytų, archainių šepe
čių. Pribloškianti simbolika 
šioje buvusių maldos namų 
oazėje, sudaranti malonią ga
limybę apšilti sužvarbusiai 
dvasiai. Rimta, kad tai labai 
domina jaunimą. 

Paroda „Vaikščiotojai po 
šventąją žemę" jau turi kvie
timų keliauti po didžiuosius 
Lietuvos miestus. Pirmieji ją 
kviečia šiauliečiai ir vilniečiai. 

RUMŠIŠKĖSE 
NAUJA SODYBA 

Lietuvos liaudies buities 
muziejuje birželio 15 d. buvo 
atidaryta XX a. pradžios dzū
kų sodyba. 

Naujoji sodyba buvo atkelta 
iš Varėnos rajono. Musteikos 
kaimo, kuriame dažnai lanky
davosi žymus gamtininkas Ta
das Ivanauskas. 

Atkurtoje senoviškoje dzūkų 
pirkioje bus galima pamatyti 
gamtininko asmeninių daiktų, 
paukščių iškamšų. 

Šalia naujos trobos taip pat 
buvo pašventintas dzūkų 
krašto menininkų megtas ga
minti kryžius su vadinamosio
mis ragotinėmis. 

Rumšiškėse įsikūrusiame 
muziejuje po atviru dangumi 
dabar yra per 20 sodybų. 

Brangią Mamą. Močiutę ir Promočiutę 

A.+A. 
ANTANINĄ BALEIŠIENĘ 

Amžinybėn išlydint, liūdesy likusius — dukrą ALĘ ir 
jos vyrą ALGIMANTĄ RĖŽELIUS, vaikaičius ŽIBU
TĘ ir ROBERTĄ bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia 

Sofija ir Adolfas Jelioniai 

mirus 
dukrą 

INŽ. 
Lietuvoj 
INDRĘ 

A.+A. 
KĘSTUČIUI BISKIUI 
e, giliai užjaučiame žmoną dr. MEILĘ, 
ir sūnus ARĄ ir TAURĄ 

Dr. Stefa Dimiene 
S. ir D. Naikauskai 

ii ui t'irzeivj T •! iš l'.-t-jiuliii lu-t;i\;u '-r.tro i.;k 
Vi'lm.mt.i.- R.-ip^vs sunkvc7,ni i Miknivi- ,S;v: 
kaires, dr. Algirdas Marchetas. Marytė Cerniūt 
eoė Dana Šlenienė, Ruzgą. Algis Saulis; ii 

uavo ; Lietuvą irti 300 siuntinių. Juos i Amber agentūros (vad. 
įtės". Lietuvon Vaikų globos būrelio uolieji talkininkai I eil. iš 

Raminta Marchertiene, Ramune Račkauskiene. Dana Dirvoni-
eil : dr Donatas Siliūnas. Paulius Marchertas. dr Patrick 

MeCarthy, Donatas Tijūnėlis ir vairuotojas John Farne N'uotr Indrės Tijūnelienės 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1997 m. birželio men. 19 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
TAUTOS NAIKINIMO MINĖJIMAS 

Sku lp to r i aus J . Daugėlos 
d a r b ų p a r o d a atidaroma šį 
penktadienį, birželio 20 d., 4 
vai. p.p.. Indiana universiteto 
Meno skyriuje, „Division of 
the Arts", 1700 Mishawaka 
Ave. South Bend. IX. Tai tre
čioji universitetų JAV-se ren
giama šio mūsų skulptoriaus 
paroda. Jo darbai plačiai pa
sklidę lietuvių sodybose, ketu
ri kryžiai yra prie amerikiečių 
bei lietuvių bažnyčių. Medžio 
darbuose ryškūs lietuvių tau
todailės motyvai, tad ir šioje 
parodoje išstatytuose koplyt
stulpiuose atsilieps mūsų tau
tinės kultūros lobiai. Visi apy
linkių bei tolimesnių vietovių 
lietuviai kviečiami atvykti į 
atidarymą arba parodą, kuri 
tęsis iki liepos 26 d., aplankyti 
kitu laiku. 

Kalendoriuje y r a daug 
dienų, pažymėtų šv. J o n o 
vardu, tačiau lietuviai švenčia 
tik vienas Jonines — birželio 
24 d. Labai nepaprasta toji 
Jonų, Jonių, Janių ir Janinų 
diena. Tai ilgiausia metų die
na ir trumpiausia naktis, vie
nok kupina paslapčių, burtų ir 
linksmybių. Štai gera žinia. 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. birželio 21 d., šeš
tadienį, nuo 3 vai. p.p., ruo
šiama neregėta negirdėta Jo
ninių šventė. Aidės dainos, o 
muzikoriai žada išjudinti ir 
nepaeinančius. Bus pramogi
nių žaidimų, lenktynės, rung
tynes, konkursai, laimėjimai, 
o paskui — kuriamas Joninių 
laužas, ieškoma paparčio žie
do. Bus ir vaišių... Joninių 
šventę ruošia Čikagos Lietu
vių kultūros klubas „Baltija", 
o kviečiami visi! 

Akt. Nijolė Mar t ina i ty t ė 
dailiuoju žodžiu sužavės klau
sytojus (kaip jau daug kartų 
yra žavėjusi', susirinkusius šį 
penktadienį, birželio 20 d., 
7:30 vai. vak., į Lietuvių 
dailės muziejų Lemonte ren
giamas M. K. Čiurlionio 
kūrinių albumo sutiktuves. 
Atvykite pasiklausyti. 

Našlių, našliukų ir pavie
nių klubo susirinkimas 
įvyks birželio 27 d., 1 vai. p.p., 
Šaulių salėje. 2417 W. 43rd 
Str. Po susirinkimo bus vai
šės. Ypač laukiama naujų 
narių! 

Skirmantė Migliniene kairėje ir Marija Remiene. susitikusios Jaunimo 
centre ruoštose Krikščioniškos politinės minties svarstybose birželio 
pradžioje Nuotr. Zigmo Degučio 

„ D r a u g o šven tė gamto
je , kaip kiekvienais metais, 
rengiama ir šiais — rugpjūčio 
3 d., sekmadienį. Galbūt apie 
pačią šventę dar per anksti 
kalbėti, bei tikrai ne per anks
ti paprašyti, kad mielieji 
mūsų skaitytojai paaukotų lai
mikių, kurie taip paįvairina 
Šventę ir pradžiugina laimė
tojus. Jeigu turite gražių lai-
mikiukų. atvežkite į ..Draugo" 
administracijos raštinę darbo 
dipr rtmi< 

Laikas skuba! Neo-Litua-
nia korporacijos 75 metų su
kaktuvinis minėjimas, dei
mantinio suvažiavimo šventė 
rengiama Čikagoje lapkričio 
27-29 d. Rengėjai skundžiasi, 
kad, tam laikui bėgant, visi 
korporacijos nariai išsisklaidė, 
adresai nebeatitinka. tad 
kviečia atnaujinti draugystę— 
kolegiškumą ir parašyti savo 
adresus: Vacys Mažeika. 519 
North Halien Terr.. Park 
Ridge. IL 60068. 

Cicero ir aplinkinių mieste
lių lietuviai turėjo progą iš
girsti puikų, adv. Povilo Žum-
bakio pateiką, lietuvių tautžu-
dystės pristatymą ir pamatyti 
istorikes Skirmantės Miglinie-
nės parodytą vaizdajuostę 
„Karlagas — mirties žemė". 
Minėjimą kartu suruošė Cice
ro LB apylinke ir ALT sky
rius, 1997 m. birželio 8 d. 
Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
aukojo šv. Mišias už žuvusius 
del Lietuvos laisvės kankinius 
ir partizanus bei mirusius 
tremtinius. Pamoksle pažymė
jo, jog ir Kristus buvo tremti
nys iš savo tėviškės Nazareto 
ir Sibiro tremtiniais teikė 
dvasinę tvirtybę. Iškilmin
gosios dalies maldoje (salėje), 
prašė Dievą stiprinti likusius 
tremtinius viltimi ir iš Kris
taus ateinančia dvasia. Šv. 
Mišių maldas lydėjo gražios 
parapijos lietuvių choro gies
mės, parinktos šios dienos te
mai, vadovaujant Marijui Pra
puoleniui ir Jonei Bobinienei. 
„Dievas mūsų priglauda ir 
stiprybė". Juozo Strolios „Par-

KVIETIMĄ PRIĖMĖ 

Lietuvos Seimo pirmininkui 
prof. Vytautui Landsbergiui 
š.m. balandžio 6 d. lankantis 
Čikagoje, Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre buvo įteiktas 
laiškas Lemonto LB apylin
kės valdybos vardu, su pra
šymu kita proga aplankyti ir 
Lemonto apylinkės lietuvius. 
V. Landsbergis domėjosi litua
nistine mokykla, stebėjosi Le
monto apylinkės lietuvių gau
sumu ir veiklumu. Atrodo, 
kad Profesorius kvietimą 
priėmė, nes šį penktadienį, 
birželio 20 d., 7:30 vai. vak., 
bus Lemonte, Lietuvių dailės 
muziejuje kalbės apie M. K. 
Čiurlionį, su kuriuo jis taip 
puikiai susipažinęs, ir net pas
kambins jo kūrinių. Kviečiami 
visi Lemonto ir plačių apylin
kių lietuviai atvykti į šią neei
linę šventę ir pasimatyti su 
prof. V. Landsbergiu. 

K. Laukai t i s 
Lemonto LV apylinkes pirm. 

Lietuviai žurnal i s ta i ir 
spaudos darbuotojai kvie
čiami į spaudos konferenciją 
su Lietuvos Seimo pirmininku 
prof. Vytautu Landsbergiu 
šeštadienį, birželio 21 d., 
10:30 vai. ryte, „Seklyčioje". 
Kaip jau buvo skelbta, prof. 
Landsbergis lankysis Čikagoje 
penktadienį, birželio 20 d., 
7:30 vai. vak., ir Lemonte, Lie
tuvių dailės muziejuje supa
žindins visuomenę su M. K. 
Čiurlionio kūrinių albumu. 

Lietuvos Vyčių taut in ių 
šokiu šokėja i pasirodys Mo
dernaus meno muziejuje šį 
šeštadienį, birželio 21 d., 4 
vai. p.p. Museum of Contem-
porary Art. 2 2 0 L. Chicago 
Ave 

KOS Lietuvių radijo valandėles vedėjo Anatolijaus šluto suorganizuotos ke 
'••< m e n 

ajns dalyviai 

veski Viešpatie" bei Fausto 
Strolios „O didis Dieve" kėlė 
viltį ir pasiryžimą Mišių auką 
nešė Jan ina Ruginienė, Gin
tarė Januškevičienė ir Vikto
ras Motušis. Jūrų šaulių kuo
pos „Klaipėda" vėliavų sargy
bai Šv. Antano bažnyčioje ir 
parapijos salėje vadovavo kuo
pos pirm. Juozas Mikulis. 
Minėjimą atidarė ir jam vado
vavo ALT pirm Stasys Du
bauskas. Choras giedojo him
nus. Žuvusių del Lietuvos 
laisvės ir mirusių tremtinių 
pagerbimą atliko Cicero LB v. 
p. Mindaugas Baukus, pakvie
tęs G. Januškevičienę ir trem
tinę J . Ruginienę uždegti 
žvakes. 

S. Dubauskas pakvietė pas
kaitai adv. P. Žumbakį, prista
tydamas jį kaip veiksmingą 

gynėją OSI bylose ir autorių 
knygos „Soviet Evidence ir 
North American Courts". Adv. 
Žumbakis sakė, jog patriotiz
mas neturi būti lyginamas su 
fašizmu, kaip kai kurie bando 
taip jį sumenkinti. Patriotiz
mas yra pagrįstas objektyviu 
tautos ir žmonių meilės verti
nimu ir teisingumu. O genoci
das — nuoseklus tautos kul
tūros, inteligentijos, dvasiš-
kijos, krašto valdymo tvarkos 
ir ūkinio pagrindo naikinimas. 
Prie tokio lietuvių tautos žu
dymo prisidėjo ir mūsiškiai. 
Lietuvos komunistų partijos 

pirm. Antanas Sniečkus su
planavo, kas turi būti ištrem
ti, a r įkalinti, ir prižiūrėjo 
vykdymą. Plačiu mastu pradė
jo vežti žmones į Sibirą 1941-
ais. Kai kas Lietuvoje Snieč
kų prilygina Vytautui Didžia
jam, neva gelbėjusiam Lie
tuvą. Tuo tarpu jis draudė 
tremtiniams grįžti į Lietuvą, 
nes jų nuosavybė buvo atiduo
ta kitiems. Vyko nuoseklus 
planas sumenkinti partizanų 
kovų reikšmę. Sniečkaus moti
na atsiprašė lietuvių tautos, 
kad pagimdė tokį sūnų. 1941-
ais t au t a nukentėjo ir nuo 
nacių vykdyto genocido, kam 
drįso paskelbti nepriklauso
mybę. Dabar vyrauja sampra
ta, kad apie praeitį neverta 
kalbėti, nes nepriimtina teisti 
tuos, kurie žudė tautą. Tie, 
kurie kankino žmones ir 
išnaudojo Lietuvą, dabar 
vaikšto laisvi ir, tapę diploma
tais, išvežė iš Lietuvos milijo
nus dol. į asmenines sąskai
tas. Nekreipiama užtektinai 
dėmesio į savo tautos kančias 
ir krašto sunaikinimą. Būk tai 
— nenaudinga, neigiama. Bet 
mūsų jaunimas privalo apie 
tai žinoti, taip kaip ir žydų 
jaunimas. 1990-ais mūsiškiai 
intelektualai kalbėjo, jog Lie
tuvai užteks autonomijos, pa
miršę, kad apie 200,000 bu
dėjo prie Parlamento ir TV 
bokšto, sovietinei grėsmei iš
kilus. 

Kalbėtojas buvo pagerbtas 
gausiais plojimais, atsistojus. 
M. Baukus pristatė S. Migli-
nienę kaip istorikę, Jaunimo 
centro administratorę ir PLA 
direktorę, asmeniškai dalyva
vusią vaizdajuostėje rodomoje 
ekspedicijoje 1991 m Sake. 
jog minėjime surinktos aukos 
bus panaudotos III ekspedici
jai paremti. S. Mighniene 
paaiškino, kad šis filmas vaiz
duoja 1991 m kelionę \ kalini
mo ir trėmimo vietas Kara
gandos srityje Vis žadama 
įleisti i archy us, kurių dalis 
jau sunaikinta Vaizdajuostėj 
buvo matyti -tepęs, nuklotos 
žmonių kaulais. Šiurpūs vaiz
dai ir pasakojimai spaudė 
ašaras. Tik per garsi muzika 
kliudė išgirsti, kas buvo kal
bama. Minėjimo programą 
baigė LB Cicero apyl pirm. 
Raimundas Rimkus, padėko
damas programos atlikėjams 
ir minėjimo dalyviams. 

V. Motušis 

Rugelis. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Čikagos ir apylinkių lietuvių visuomenes veikėjai susitikę tragiškojo birželio įvykių minėjime Šv. Antano para
pijos salėje, Cicero IL, birželio 8 d. Iš kaires: Kostas Dočkus, adv. Povilas Žumbakis, dr. Petras Kisielius ir Jonas 

Nuotr. Ed. Šulaičio 

retinis samprotavimas, o ypač 
teorijų pritaikymas praktikoje, 
padedant problemų turintiems 
žmonėms, iš pr iespaudos 
bundančiai Lietuvai yra didelė 
naujovė. Šiame leidinyje skai
tytojas atras pažintinio lygio 
socialinės pagalbos profesijos 
pristatymą". 

PEDAGOGINIAI 
LEIDINIAI IŠ VILNIAUS 

Šiomis dienomis Pasaulio 
lietuvių archyvo biblioteka 
papildyta naujausiais Vil
niaus Pedagoginio universite
to, Pedagogikos ir psichologi
jos fakulteto dėstytojų para
šytais, mokymo metodikos 
darbais. Manome, kad jie gali 
sudominti ir išeivijos lietu
vius pedagogus. Kai kuriuos 
jų trumpai apžvelgsime. 

Besidomintiems priešmo
kyklinio ugdymo klausimais, 
bus naudinga susipažinti su 
prof. Antaninos Grabauskie
nės knyga „Gerumo mokyk
lėlė" (1996, 150 p.;, skirta ir 
vaikams, ir tėvams, ir pedago
gams. Knyga parašyta, re
miantis penkerių metų darbo 
sekmadieninėje „Gerumo mo
kyklėlėje" patirtimi. Joje pa
teikiama mandagumo ir geru
mo abėcėlė 5-8 metų vaikams. 
Tačiau pateikta medžiaga gali 
būti tėvų ar pedagogų suma
niai panaudojama, auklėjant 
šiek tiek jaunesnius ar vyres
nius vaikus. 

Knygos medžiaga siejama 
su šventėmis, lietuvių liau
dies tradicijomis, dainomis. 

Lituanistinių mokyklų mo
kytojus galėtų sudominti prof. 
Vlado Rajecko mokymo prie
monė „Pamoka" (1997, 56 p.), 
skirta pamokos organizavimo dalį savęs, 
ir jos efektyvumo didinimo 
klausimams, aptariami šiuo
laikiniai reikalavimai pamo
kai. Ji skiriama aukštųjų mo
kyklų studentams — būsi
miems mokytojams, tačiau su
domins ir jau dirbančius mo
kyklose pedagogus, siekian
čius tobulinti pamokos lavi
namąją ir auklėjamąją įtaką. 
Įdomi ir kita prof. V. Rajecko 
mokymo priemonė „Mokymas: 
svarba, esmė" (1996, 48 p.), 
skirta mokymo, kaip speci
finės mokytojo ir 
veiklos analizei, aptariam 

mokymo svarba šiuolai
kinėmis sąlygomis ir jo esmė, 
siekiant ugdyti asmenybę. 

Verta dėmesio ir psichologės 
Giedrės Butkienės mokymo 
priemonė „Mokymosi psicholo
gija" (1996, 52 ps!.). Leidinyje 
gvildenami aktualūs pedago
ginės psichologijos klausimai: 
mokymosi ir išmokimo, įgū
džių formavimosi bei kūrybin
gumo mokymosi problema. 

Tiems, kas domisi ugdymo 
problemomis Lietuvos bendro
jo lavinimo mokyklose, bus 
naudinga susipažinti su Vil
niaus Žymenos vidurinės mo
kyklos direktoriaus Algimanto 
Šventicko knygele „Ugdymo 
problemos bendrojo lavinimo 
mokykloje" (1995, 48 psl.). 

• G e n o v a i t ė Dumčiūtė -
B r e i c h m a n i e n ė , „Mylėjom 
Lietuvą iš tolo". Lietuvių liau
dies kultūros centro leidinys, 
Vilnius, 1996 m. G. Dumčiūtė 
Breichmanienė mūsų pasąmo
nėje visuomet siejama su tauti
niu šokiu — jo puoselėjimu, jam 
parodyta ypatinga meile, tą 
meilę labai sėkmingai perduo
dant užsienio lietuvių jauno
sioms kartoms. „Mylėjom Lietu
vą iš tolo" yra autobiografija, 
kurioje ar t imiau susipažįstame 
ne tik su autore, bet kiekvienas, 
kas tik yra darbavęsis lietu
vybės dirvonuose, atpažįstame 

• I r e n a L u k o š e v i č i e n ė , 
„Profesinio socialinio darbo 
pagrindai", Caritas leidykla, 
1996 m. Autorė nemažai laiko 
praleido Lietuvoje ir yra labai 
daug prisidėjusi prie socialinės 
rūpybos kūrimo bei šios pro
fesijos centrų įsikūrimo Vil
n iaus i r Vytau to Didžiojo 
universitetuose. Knygelėje jos 
skaitytų paskaitų ir kursų san
traukos socialinės rūpybos te
momis — „Atskirų socialinių 

mokinio k l a u s i m u ir problemų nagr inė-
! j imas . išeičių ieškojimas teo-

Tautos naikinimo minėjime ("HITO. IL, Ur/.en< 
laisves ;r minisių t reni?.:'.. . itn:;:.nr,u; 
.Januškevičiene kairėje ir.l.ui:na Ra^ine-ne 

S d . žuvusių del Lietuvos 
?•• akės jždeca Gintare 

Nuotr M. Baukau* 

SKELBIMAI 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road. Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x A a . E. Vainienės atmi
nimą pagerbdami, drs. V. 
Šauliai, Lietuvos našlaičiams 
paaukojo $100. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Dabar Lietuvoje yra įregist
ruota 4000 pavadinimų vais
tų. Apie 300 jų pagaminama 
Lietuvoje". Pinigai, siunti
niai ir maisto siuntiniai į Lie
tuvą. TRANSPAK, 4545 W. 
63 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-838-1050. 

(sk) 

x Lietuvos Partizanų Glo
bos fondo valdyba dėkoja 
už aukas mirusiųjų atmini
mui. Aukojo $120 a.a. Emili
jos Kutkienės atminimui: 
Alantienė. Baukys, Čerekas, 
Leparskai. Osteikos, Stasio 
Butkaus šaulių kuopa. Atmi
nimui tėvelių a.a. Juozo ir 
Kazimieros Sniečkų $50 paau
kojo Aidis Ramutė. 

x A a . Ann Marie Tareila 
Sisca, kuri mirė balandžio 27 
d„ Maple Glen. PA, jos duk
ters ir žento Anthony ir Bar
bara Pastore noru, artimieji 
draugai pagerbdami velionę 
aukojo Lietuvos našlaičiams: 
$50 — Mr. ir Mrs. James M. 
Fortūnato, Mr. ir Mrs. A.A. 
Skurzynski, Mr. ir Mrs. Wil-
liam Tareila: $40 — Mr. ir 
Mrs. Francis Foglia: $25 — 
Mr. ir Mrs. Charles F. Foster, 
Mr. ir Mrs. Robert N. Galante, 
Mr. ir Mrs. Thomas J . Dur-
kin, Mr. ir Mrs Joseph C. Raf-
fa. Mr. ir Mrs. Walter Strzal-
ka: $20 — Mr. ir Mrs. W. D. 
Cordivari. Mrs. Assunta Pace; 
$10 — Mr. ir Mrs. James J. 
Carngan ir Anthony ir Barba
ra Pastore $140. Iš viso $525. 
Reiškiame užuojautą dukrai. 

žentui ir visiems artimiei-
siems, o aukotojams dėkoja
me' „Lietuvos Našlaičiu 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk) 




